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Artikel 4.1
Onderscheid technische officials
Technische officials worden onderscheiden in:
examenofficials (L1, L2, L3, L4, Lv)
Landelijke Waarnemers (Lw)
Artikel 4.2
Technische bondsofficials
Uitsluitend leden van bij RN-KNBRD aangesloten reddingsbrigades kunnen als bondsofficial
worden benoemd. De benoeming vindt plaats door het bondsbestuur, op voordracht van de
Commissie Officialzaken voor een bepaalde tijd.
Artikel 4.3
Examenofficials
Examen officials dienen in het bezit te zijn van de te examineren vaardigheden.
Examenofficials
Deze worden onderscheiden naar bevoegdheid voor het afnemen van de examens voor de lagere
diploma's en brevetten zwemmend redden:
L1
L2
L3
L4

examinator brevetten zwemmend redder 1 t/m 4 en toezichthouder voor de brevetten junior
redder 1 t/m 4 binnen het verband van een examencommissie;
examinator diploma’s Life Saver 1 t/m 3, examinator waterhulpverlening
Beoordelaar Hogere Bondsopleidingen niveau 2/3
Beoordelaar Hogere Bondsopleidingen niveau 4

Lv
Lw

voorzitter van een examencommissie
landelijke waarnemers

-

Le

Om voor een official bevoegdheid te kunnen worden voorgedragen moet een official de
bijbehorende PvB met succes hebben afgelegd.

official voor externen opleidingen: Zwemmend Redden voor Zwembaden,
Zwemmend Redden voor Strand, Zwemmend Redden voor Open water en
Varend Redden voor Waterscooter.

Artikel 4.4
Aanmelding, benoeming en beëindiging officialschap
Aanmelding- en benoemingsprocedures voor de L-bevoegdheden staan omschreven op de O1
formulieren.
De Commissie Officialzaken controleert of de beoordelingsprocedure volgens de regels is
geschied.
Wanneer de beoordeling gunstig is, wordt de betrokkene door de COZ voor benoeming
voorgedragen bij het bondsbestuur.
Wanneer de beoordeling ongunstig is, worden de betrokkenen en de aanvrager daarvan in kennis
gesteld door de COZ. Na benoeming door bondsbestuur ontvangt de official persoonlijk bericht en
wordt de benoeming gepubliceerd in de eerstvolgende bestuursnieuwsbrief.
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De official in functie:
Van de official, die namens de bond optreedt, wordt verwacht dat deze:
bekend is met de taak waarvoor deze staat,
bedoelde taak naar behoren vervult,
door eigen doen en laten de naam van de bond niet schaadt,
zo goed mogelijk samenwerkt met de andere bondsofficials, met inachtneming van ieders
verantwoordelijkheid en
de Bond zo goed mogelijk vertegenwoordigt in representatieve bondskleding, waaruit niet valt
af te leiden van welke brigade de official lid is. Tevens draagt de official zijn naambadge op
een duidelijk zichtbare plaats.
afnemen van minimaal X examens per jaar
Officials en aspirant-officials kunnen niet ten aanzien van hetzelfde evenement of examen
deelnemen als deelnemer respectievelijk als kandidaat.
Officials mogen landelijk examineren. Uitgangspunt bij het oproepen van de officials is het
gebruiken van gezond verstand t.a.v. de reisafstanden. Uit kostenbesparende overwegingen kan
en mag een rayonadministrateur examinatoren uit een ander rayon halen om te examineren na
overleg met de rayonadministrateur van het betreffende rayon.
Handhaving c.q. beëindigen officialschap:
1. De toegekende bevoegdheden vervallen automatisch als de betrokkene ophoudt bondslid
te zijn (bijv. opzeggen lidmaatschap reddingsbrigade of overlijden).
2. De toegekende bevoegdheden kunnen door het bondsbestuur worden ingetrokken
wanneer betrokkene daarom verzoekt.
3. De toegekende bevoegdheden kunnen door het bondsbestuur worden ingetrokken
wanneer betrokkene als bondsofficial disfunctioneert; dit ter beoordeling van het
bondsbestuur, gelet op het schriftelijk advies van de Commissie Opleidingen en/of het
Landelijk Rayon Opleidingen.
4. De bijscholingen niet gevolgd worden.
Nadere omschrijvingen / eisen worden in de toekomstige licentieregeling verwoord.
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