Vrijwilligersbeleid
Bij de reddingsbrigade zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Wij zijn uiteraard heel blij met die inzet en
willen onze vrijwilligers hier graag voor belonen!




Vrijwilligers betalen de reguliere contributie
Ieder kwartaal ontvangen zij een vergoeding op basis van uitgevoerde activiteit.
Verschillende tarieven per activiteit
Activiteit
Vergoeding
Kader (lesgeven aan het bad, verantwoordelijk voor het
€ 15 per kwartaal
lesprogramma en het laten slagen van de leden)
Semi-kader (ondersteunend lesgeven aan het bad, mede
€ 10 per kwartaal
verantwoordelijk)
Aspirant kader (hulp aan het bad, ondersteund kader en
€ 5 per kwartaal
wordt zelf opgeleid)
Bewakingen
€ 5 per bewaking




Vrijwilligers kunnen afzien van een vergoeding, zij tekenen hiervoor per kalenderjaar.
Ereleden en donateurs komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Uiteraard zijn er enige eisen aan de inzet:
 De kwartalen zijn kalenderkwartalen
 De inzet van (semi/aspirant) kader moet minimaal 75% bedragen
 Kader is minimaal 18 jaar en bezit minimaal Lifesaver 1 of KNBRD A
 Semi kader bezit minimaal Zwemmend Redden 4
 Aspirant kader bezit minimaal Zwemmend Redden 3
 Aspirant kader, semi kader en kader worden door het bestuurslid zwemmend redden
uitgenodigd en ingedeeld.
 Voor bewakingen wordt uitgegaan van maximaal 4 vrijwilligers (of anders indien de
bewaking dat vraagt)
 Hiervan bezitten minimaal 2 vrijwilligers de benodigde certificering (Lifeguard of Lifesaver
afhankelijk van het soort bewaking)
 Per 4 vrijwilligers bij een bewaking is er maximaal 1 minderjarig (minimale leeftijd is 15
jaar en in opleiding voor Lifeguard junior), indien de bewaking dit toelaat kan hiervan
afgeweken worden, bij de zwemdisco geen minderjarigen.
 Indien er meer vrijwilligers bij een bewaking zijn en dit niet strikt noodzakelijk is,
ontvangen de “meerdere” geen vergoeding
 De uitbetaalde vrijwilligersvergoeding kan nooit meer bedragen dan de opbrengst van de
bewaking.
 Van de 5 bovenstaande punten kan door het bestuurslid waterhulpverlening of het bestuur
worden afgeweken.
 De vergoedingen worden per kwartaal opgeteld, maar bedragen in totaal nooit meer dan
de helft van de per kwartaal verschuldigde contributie (op dit moment € 135/4*50%= €
16,88)
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