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Colofon: 
 

Contactgegevens 

Rotterdamse Reddings Brigade 
Postbus 55009, 3008 EA Rotterdam 
Telefoon: 010-4472543 (voicemailservice) 
E-mail: info@RRB.nu 
Internet: www.RRB.nu  
Bestuur 

Voorzitter: Coen van Dee 
2e voorzitter: Ed Asselé 
Secretaris: Wim Soeters 
2e secretaris: Björn van Bogaert 
Penningmeester: Theo Soeters 
2e penningmeester: Patrick Brand 
Bestuursleden: Justin van Hengel, 
 Kevin van Hengel,  
 Arnold Kok, Angelique Oudenes,  
 Rob Stornel , Sander Vink 
Erevoorzitter: Peter Tijl  
 
Club uren 

Zwembad Charlois MAANDAG 
18:30-19:15 kinderen 
19:15-20:00 kinderen 
19:15-20:00 volwassenen  
Oostelijk Zwembad DINSDAG 
18:15-19:00 kinderen 
Zwembad Alexander WOENSDAG 
18:45-19:25 kinderen 
19:30-20:10 kinderen  
19:30-20:10 volwassenen  
Sportfondsen Noord WOENSDAG 
17:00-17:45 kinderen  
Zwembad de Wilgenring WOENSDAG 
18:00-18:40 kinderen 
18:40-19:20 kinderen 
19:20-20:00 volwassenen/andersvaliden 
 
Rotterdamse Reddings Brigade 
Opgericht op 1 november 1925. Beschermheer: de hoogedelachtbare 
heer A. Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam  
Aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (K.N.B.R.D)  
Registratienummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam  
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Inleiding 

Dit jaar wederom het jaarverslag van de 
secretaris op A5-formaat, dit mede 
gezien de positieve reacties van vorig 
jaar. Onze dank gaat uit naar alle 

medewerkers, die meegewerkt hebben 
aan de totstandkoming. Wij verwachten 
dat u met veel plezier het verslag zult 
lezen. 

Van de voorzitter 

2015 is een bijzonder jaar voor de RRB, 
de RRB bestaat dan namelijk 90 jaar. 
Traditiegetrouw vond de nieuwjaars-
receptie plaats in het eerste weekend 
van het nieuwe jaar (3 januari), dit keer 
in groepshuis Cappadocië. Het 
jubileumjaar werd feestelijk afgesloten 
op 7 november met groot feest voor alle 
medewerkers in Hal 4.1. Tijdens dit feest 
ontvingen de dames Jannie de Kruit, 
Frannie de Zwaan en Jeannette van der 
Hoek de Erasmusspeld van de gemeente 
Rotterdam voor hun jarenlange inzet op 
sportief gebied. 

Zullen de oprichters ooit gedacht en 
gehoopt hebben, dat de vereniging na 
90 jaar nog steeds floreert? Nog steeds 
zijn er vele enthousiaste medewerkers 
die in de baden lesgeven. 

De commissie Werving Voorlichting en 
Promotie (WVP) heeft ter promotie en 
vergroting van de herkenbaarheid een 
speldje laten vervaardigen ter 
gelegenheid van het 90 jarig jubileum. 
De commissie WVP zorgt voor een 
betere verdeling van vrijwilligers over 
diverse commissies en geledingen van 
de RRB. 

De RRB investeert dit jaar veel in kleding 
voor onze medewerkers. 

De samenwerking met Reddingsbrigade 
Nederland is goed. De vele samen-
werkingsverbanden zoals met de 
Regionale Voorzieningen Reddings-
brigades Rotterdam-Rijnmond, kust-
wacht, politie, ambulance, veiligheids-
regio en andere instanties en de 
professionalisering van de eisen 
waaraan de reddingsbrigades moeten 
voldoen, vragen om investeringen in 
opleidingen hetgeen veel tijd en geld 
kost, waarvoor niet altijd budget 
beschikbaar is. 

De tarieven welke de RRB voor de huur 
van de zwembaden moet betalen stijgen 
gemiddeld met het prijsindexcijfer. In 
april is ons door de gemeente Rotterdam 
te kennen gegeven dat de huren in 2016 
kostendekkend moeten zijn. Dit baart 
ons zorgen: onze huurkosten zullen 
gemiddeld met 30% stijgen. Waar 
vroeger alleen voor de elementaire 
lessen een commercieel tarief betaald 
moest worden zal dit ook voor de lessen 
in zwemmend redden moeten gaan 
gelden. Hiermee komen onze sociale (op 
de doelgroepen afgestemde) tarieven 
onder druk te staan. De verwachting is 
dan ook dat vele Rotterdammers de 
zwemlessen niet meer kunnen betalen, 
en via een stichting of het jeugd-
sportfonds een bijdrage gaan vragen om 
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hun kinderen te kunnen laten 
zwemmen. 

De commissie opleidingen timmert hard 
aan de weg: zes medewerkers volgen de 
opleiding instructeur, en twee 
instructeurs volgen de opleiding praktijk-
begeleider. 

Het centraal examen is een groot 
succes, en zal de komende jaren op 
dezelfde manier georganiseerd blijven 
worden. 

De strandbewaking aan de Maasvlakte 
beleeft een uitzonderlijk seizoen, vele 
reddingen worden dit jaar verricht (zie 
overzicht verderop). Ook is er een 
duidelijke toename van evenementen 
welke op of rond het water moeten 
worden beveiligd. De gemeente 
Rotterdam eist beveiliging door een 
reddingsbrigade bij evenementen op of 
rond het water.  

Op 24 april neemt de RRB in RVR-RR 
verband deel aan een nachtelijke 
oefening op het Haringvliet.   

Ook in 2015 neemt de RRB deel aan 
Serious Rescue. Op 19 december wordt 

gestart vanuit Venlo, in drie dagen tijd 
wordt een afstand van 90 km te water in 
vletten afgelegd om in Maastricht aan te 
komen. Hierna rijdt men onder 
politiebegeleiding naar Heerlen. 

Het goede doel van Serious Request is 
“de next generation”. Alleen al door onze 
reddingsbrigade wordt een bedrag van 
€ 1471,76 opgehaald. Hier mogen wij 
met trots op terugkijken. 

Voor 2016 staat de RRB nog voor een 
aantal uitdagingen: 

 Doorgaan met scholing, opleiding en 
certificeren van onze medewerkers 

 Het uitbouwen en opleiden van de 
strandwacht, RVR-RR en bevei-
ligingen. 

 Het verjongen van het bestuur. 
 Huurprijzen zwembaden en entree-

prijzen betaalbaar houden 
 Overgang naar het nieuwe zwembad 

Alexanderhof 
 Het continueren van het Radar uur 
 Verdere uitbouw van de WVP 
 Sponsors zoeken om kostendekkend 

te zijn

Nieuwjaarsreceptie RRB 

De nieuwjaarsreceptie wordt door zo’n 
40 leden en ereleden bezocht. Naast het 
bijpraten is er natuurlijk de nieuwjaars-
toespraak namens het bestuur.  

Kevin van Hengel reikt het eerste speldje 
uit aan Theo Soeters, het langst zittende 
bestuurslid.  

Het bestuur bedankt graag alle vrijwillige 
medewerkers voor hun inzet. Natuurlijk 
rekenen wij weer op jullie medewerking 
in het komende jaar of zoals de 
commissie WVP zegt: “Zonder jou 
redden we het niet!”. 
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Clubnieuws 

 Op 19 februari overlijdt Koos van 
Daalhuizen. Koos was eigenaar van 
zalencentrum Koos. Sinds jaar en dag 
heeft de reddingsbrigade gebruik 
gemaakt van het zalencentrum voor 
haar vergaderingen. 

 Op 22 april overlijdt onze ere-
voorzitter Chris Tijl. Chris was van 
1966 tot en met 1985 voorzitter van 
onze vereniging. Chris is voor zijn 
diensten bij onze reddingsbrigade en 
bij de bond diverse malen onder-
scheiden. Naast erevoorzitter was 
Chris drager van de Eremedaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, in goud drager van de 
Erasmusspeld van de gemeente 
Rotterdam en Erelid van de 
Koninklijke Nederlandse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen. 

 In augustus van dit jaar overlijdt ons 
erelid Riet Vermeulen. Riet is meer 
dan 25 jaar medewerker geweest 
onder meer in zwembad West en 

Oost. Zij was Lid van Verdienste en zij 
was onderscheiden met de 
Bondspenning. 

 Tijdens de Algemene Leden-
vergadering van 27 maart stopt Adrie 
de Keijzer als bestuurslid. Adrie blijft 
actief binnen de brigade.  

 Vanaf april 1988 heeft de brigade een 
clubuur gehad in zwembad 
Schuttersveld. Woensdag 1 juli 2015 
is de laatste avond in dit zwembad, 
dit in verband met het sluiten van het 
zwembad (gedeelte) van de  sporthal. 
Een deel van de zwemmers uit 
Schuttersveld gaat in 
Alexanderpolder zwemmen. 

 Op 15 augustus wordt ons erelid Baps 
Bijl 100 jaar! Deze mijlpaal wordt op 
14 augustus gevierd. 

Tot slot de zwemmersaantallen: 

2015 2014 2013 2012 2011 
14.586 12.651 12.105 12.746 13.633 

ANBI 

De Rotterdamse Reddingsbrigade is bij 
de Belastingdienst bekend als een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling).  
Dit kunt u checken op de website 
www.belastingdienst.nl/anbi; Instelling: 
RRB; vestigingsplaats: Delft (woonplaats 
van de huidige voorzitter).  

Indien u een schenking wilt doen of een 
legaat wilt nalaten aan een ANBI, levert 
dit fiscale voordelen op. Hiertoe staan de 
naam, RSIN of fiscaal nummer, 
contactgegevens, bestuurssamenstel-
ling, beleidsplan, beloningsbeleid, 

doelstelling, verslag uitgeoefende 
activiteiten en financiële verslaglegging 
op de site vermeld. Op www.RRB.nu 
kunt u zien dat de RRB aan alle 
voorwaarden voldoet!  

Deze informatie heeft als doel het 
vertrouwen van het publiek in de 
filantropische sector te bevorderen. Voor 
meer informatie omtrent de voordelen 
van schenkingen aan een ANBI en de 
verplichtingen van een ANBI kunt u 
terecht op www.belastingdienst.nl/anbi. 

http://www.belastingdienst.nl/anbi
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Sponsoring/Financiële steun 

De Rotterdamse Reddingsbrigade is de 
gemeente Rotterdam wederom zeer 
erkentelijk voor de jaarlijkse financiële 
steun per jeugdlid. 

Deze bijdrage wordt alleen toegekend 
aan verenigingen, welke aangesloten 
zijn bij een nationale bond die aan-
gesloten is bij het NOC-NSF. 

Internet 

De website www.RRB.nu beleeft in 2015 
zijn 20e jaar. De website bevat, naast 
algemene informatie over de RRB, 
actuele nieuwsberichten.  Verder maakt 

de brigade in 2015 ook actief gebruik 
van social media, zoals Twitter en 
Facebook.

Nieuwsbrief 

In 2015 verschijnt er 4x een digitale 
nieuwsbrief, verzonden aan alle 
medewerkers van de RRB en degene die 

zich hebben aangemeld voor de 
nieuwsbrief. 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie gebruikt 
Sportlink, een faciliteit geboden door 
Reddingsbrigade Nederland. Van de 
gegevens in Sportlink wordt periodiek 
een download gemaakt om een RRB 
applicatie te voeden. Met deze RRB 
applicatie worden o.a. facturen, 
lidmaatschap-stickers geproduceerd en 
de administratie in de baden worden van 
documenten voorzien.  

Gedurende een verenigingsjaar zijn er 
een groot aantal mutaties in het leden- 
en medewerkersbestand. Mede dankzij 
de inzet van de administrateurs in de 
baden, Hoofd Instructie, de verant-
woordelijken van de commissies kan de 
ledenadministrateur zijn werkzaam-
heden uitvoeren. 

In het oog springt de aanwas van leden 
in zwembad Oost. Lees hierover meer op 
pagina 7. 

Dit verenigingsjaar heeft het invoeren 
van een nieuw, gebruikersvriendelijk, 
aanmelding formulier LA/0 voor nieuwe 
leden zijn beslag gekregen. E.e.a. is tot 
stand gekomen door de inzet van de 
gebruikers van de genoemde 
formulieren, en deskundigen uit het 
bestuur. 

Het totaal van alle mutaties in 2015 
(2014) is 1078 (1.144); dit zijn ongeveer 
20 (25) mutaties per week. 

Overzicht mutaties leden 2015 (2014): 
223 (238) nieuwe leden, waarvan 16 
(33) seniorleden en 207 (205) 
juniorleden. 

Er waren 175 (232) opzeggingen: 25 
(35) seniorleden en 150 (197) 
juniorleden. 

Er zijn per 31 december 2015 (2014): 
127 (130) medewerkers in Sportlink 
geregistreerd. 
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ARBO 

In 2015 zijn 11 formulieren inzake 
ongevallen en gevaarlijke situaties in de 
baden en op het strand door de 
bestuursverantwoordelijke ontvangen: 8 
formulieren hebben betrekking op 
voorvallen in de zwembaden en 3 
formulieren hebben betrekking op 
gebeurtenissen aan het strand.  

Het verheugt het bestuur dat 
verschillende zwembaden onveilige 
situaties melden via een ARBO formulier. 
Het formulier kan worden gedownload 
via onze site: www.RRB.nu (informatie/ 
formulieren). Door middel van deze 

meldingen kunnen wij een veilige 
omgeving creëren voor eenieder tijdens 
de cluburen van de RRB in de baden en 
tijdens diensten op onze post op de 2e 
Maasvlakte en voldoen we aan de 
intentie van de wetgever bij de invoering 
van de ARBO: Het preventief melden 
van onveilige situaties ter voorkoming 
van ongevallen.  

Wil je iets van zeer persoonlijke aard 
kwijt, kijk dan op www.RRB.nu 
(zwemmen/vertrouwenspersoon) voor 
het juiste telefoonnummer. 

Verzekeringen 

Het bestuur heeft alle verzekeringen, 
welke continu aan veranderingen 
onderhevig zijn door verantwoordelijk-
heden welke aan verenigingen worden 
gevraagd, daar waar nodig aangepast. 
De financiële kant hiervan zal in de 
toekomst blijvend aandacht krijgen. 

De transportverzekering 

Deze is afgesloten voor goederen welke 
worden vervoerd, zoals onder meer 
communicatieapparatuur en over-
levingspakken. Deze goederen zijn 
tegen schade en diefstal verzekerd. 

Ongevallenverzekering 

Medewerkers van de RRB zijn verzekerd 
tegen letsel, invaliditeit of ongevallen, 
welke tijdens een verenigingsactiviteit 
kunnen gebeuren. Tweemaal hebben 
wij een beroep gedaan op deze 
verzekering. Het is echter niet tot een 
uitkering gekomen. 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven 

Mocht een van onze leden (c.q. 
medewerkers) de oorzaak zijn van of 
aansprakelijk gesteld worden voor een 
door hem of haar toegebrachte schade 
aan derden tijdens een RRB-activiteit, 
dan kan een beroep worden gedaan op 
deze verzekering. 

Geldverzekering 

Deze verzekering is van toepassing op 
onze medewerkers, die geld en/of 
waardevolle zaken van de RRB in hun 
beheer hebben, zoals onder meer 
entreegelden en/of contributiegelden, 
de waarde van de diploma’s en insignes. 

Binnenvaart casco verzekering 

Hierbij is het varend materieel verzekerd 
en is van toepassing op de binnen-
wateren van Nederland, België en 
Duitsland en op de Noordzee/ Wadden-
zee voor de kust van Nederland, België 
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en Duitsland, alsmede met de vrijheid te 
verplaatsen en/of te vervoeren (ter 
reparatie en/of te vervoeren of anders-
zins), op onverschillende wijze binnen 
Nederland, België en Duitsland. Op deze 
verzekering is eenmaal een beroep 
gedaan naar aanleiding van overjarige 
motoren die geleverd zijn. 

Rechtsbijstandverzekering 

Middels deze verzekering zijn zowel onze 
vereniging als onze medewerkers van 
rechtsbijstand verzekerd als zij aan-
sprakelijk gesteld worden voor zaken 
welke zij namens of tijdens activiteiten 
van de RRB doen en waardoor een 

derde wordt benadeeld. In 2015 hebben 
wij een beroep moeten doen op deze 
verzekering. Deze zaak loopt nog. 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

De bestuursleden en commissarissen 
van stichtingen en verenigingen kunnen 
in persoon aansprakelijk gesteld worden 
voor hun beslissingen op bestuurlijk 
niveau. Het bestuur heeft gemeend 
gezien de grote financiële risico’s waar 
over zij beslist, bijvoorbeeld het afsluiten 
van contracten, beveiligingsovereen-
komsten en dergelijke dat zij hiervoor 
verzekerd moet zijn.  Het afgelopen jaar 
zijn er geen claims geweest. 

Jaarverslag 250, 600, 1000 meter gekleed zwemmen. 

Traditiegetrouw heeft dit jaar het 
gekleed zwemmen weer plaats-
gevonden. 

 Dit jaar hebben er 109 zwemmers 
deelgenomen aan dit evenement.  

Hieronder vindt u een specificatie van 
het aantal deelnemers per bad:  

 Alexanderpolder 18 deelnemers  
 Charlois 12 deelnemers  
 Noord 11 deelnemers  
 Oostelijk 5 deelnemers  
 Wilgenring 63 deelnemers 

De commissie spreekt de hoop uit dat in 
2016 in samenwerking met de baden het 
aantal deelnemers zal stijgen.  

Jaarverslag andersvalide zwemmen. 

De RRB is er voor iedere Rotterdamse 
zwemmer. Dit bewijst ook de 
andersvalide groep binnen de RRB.  

Helaas is gebleken dat het huidig 
aanbod voor deze doelgroep niet altijd 
aansluit bij de deelnemers. Daarom is er 
in oktober 2015 besloten om samen met 
de stichting Go Sports te kijken naar een 
vernieuwd aanbod. Zo kunnen we 

elkaars kennis gebruiken om de 
doelgroep beter te bereiken en te 
begeleiden.  

Wij verwachten hierdoor samen op te 
trekken om ook de andersvaliden een 
mooier en beter product aan te bieden, 
dit in combinatie met het huidige 
aanbod. 



Jaarverslag van de secretaris over 2015 

 
 Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 7 

Jaarverslag Werving, Voorlichting & Promotie (WVP) 

In het 90ste levensjaar van de RRB is de 
Commissie Werving, Voorlichting en 
Promotie, kortweg de WVP, druk bezig 
geweest met de naamsbekendheid van 
de RRB. Elders is de speldenactie, in het 
kader van het 90-jarig bestaan, reeds 
gememoreerd. Zonder onze vrijwilligers 
redden wij het niet en daarom is speciaal 
voor onze vrijwilligers een jubileumspeld 
gemaakt. 
 
De WVP heeft een aantal externe – 
Zwem Event Rotterdam Noord en Sport 
op Maat dag – en interne –  Centraal 
examen, Onderling zwemfeest, Gekleed 
zwemmen en Serious Rescue – 
activiteiten ondersteund. 
 
Andere werkgebieden van de commissie 
WVP zijn: 

Contact met de pers 

Het afgelopen jaar is er geregeld contact 
geweest met de pers. Voornamelijk 
tijdens het strandseizoen is er interesse 
van RTV Rijnmond en de regionale 
radiozender Open Rotterdam geweest. 
Helaas is het contact met de krant 
Dichtbij minder geworden. Dit komt 
omdat deze huis aan huis krant minder 
publiceert. De WVP is druk bezig om 
andere bronnen aan te schrijven en te 
voorzien van stukken om op deze manier 
een bredere doelgroep te bereiken.  

Sociale media 

Naast de pers is de WVP zeer actief op 
Twitter en Facebook. Op Facebook 
worden onze berichten gevolgd door 
380 mensen. Daarnaast hebben we met 

onze berichten een bereik van 1.621 
personen. De WVP is voornemens om in 
2016 het aantal volgers te verhogen en 
hierdoor nog meer brigadenieuws de 
wereld in te brengen. 

Samenwerking met Radar  

In november 2014 is project Z gestart. 
Dit project is ook in 2015 voortgezet in 
zwembad Oost. Al ruim 30 kinderen zijn 
gestart met watergewenning lessen.  
Veel ouders zijn tegenwoordig minder 
betrokken bij het zwemmen, waardoor 
de WVP in dit project juist actief is op het 
gebied van voorlichting. In samen-
werking met WMO Radar proberen wij 
ook de groepen te bereiken, die minder 
snel richting een zwembad gaan. In 
december van dit jaar zijn de resultaten 
van dit project gebundeld, in combinatie 
met de verhalen van deelnemers, in het 
boekje 'in het diepe'. Project Z is in 2015 
afgesloten, maar de samenwerking met 
WMO Radar is nog in volle gang. Het 
doel is om project Z een blijvend 
karakter te geven voor een langere 
toekomst. 

Samenwerking met Rotterdam Sport 
Support en de Dienst Sport en Recreatie 
Gemeente Rotterdam 

Door de vele bezuinigingen is de 
samenwerking met de Dienst Sport en 
Recreatie van de Gemeente Rotterdam 
erg afgenomen. Grote evenementen als 
Play010 en de diverse sport open dagen 
zijn helaas wegbezuinigd. Dit jaar heeft 
de WVP wel een subsidie mogen ont-
vangen van €250,- om in te zetten voor 
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de zomeractiviteit. Deze staat dit jaar in 
het teken van “drijven”.  
 
Daarnaast hebben de WVP en de 
commissie opleidingen deelgenomen 
aan de cursus 'Besturen met een visie'. 
Deze is door Rotterdam Sport Support 
aangeboden, in het kader van de 
Rotterdamse zwemvisie, om de vele 
Rotterdamse zwemverenigingen dichter 
bij elkaar te brengen. Uit deze bijeen-
komsten is een samenwerking ontstaan 
met Go Sports, die samen met de RRB 
intenser wil gaan samenwerken op het 
gebied van andersvalide zwemmen. De 
uitwerking van deze samenwerking zal 
in 2016 verder worden besproken.  

Vacatures 

In 2015 heeft de WVP zich ingespannen 
om het vrijwilligerskorps uit te breiden. 
Helaas is er van uitbreiding nog geen 
sprake, aangezien er tevens afscheid is 
genomen van diverse medewerkers. Wel 
hebben wij afgelopen jaar via de WVP en 
onze vacatures op de site zes nieuwe 
vrijwilligers mogen verwelkomen in onze 
baden en op het strand. Daarnaast is de 
WVP druk bezig geweest om de laatste 
hand te leggen aan de procedure voor 
de aanvragen van de Verklaring Omtrent 
Gedrag, ook wel bekend als de VOG. 

Hier verwachten wij in 2016 de eerste 
aanvragen voor te versturen. 

Huisstijl  

In oktober 2015 is een deel van deze 
werkgroep samengevoegd in de 
commissie WVP. Hierdoor is er een 
sterkere commissie ontstaan. De WVP is 
in 2015 gestart met het vernieuwen van 
de huisstijl. Op deze manier wil de WVP 
zijn bijdrage leveren aan de toekomst en 
een eenheid brengen in onze uitingen 
binnen en buiten de RRB. Deze huisstijl 
zal mogelijk begin 2016 worden 
afgerond, waarna de WVP het nodige zal 
aanpassen. Zo verwachten wij op het 
gebied van werving, voorlichting en 
promotie een goede weg in te slaan naar 
het 100-jarige bestaan.  
 
De WVP kan terugkijken op een actief 
jaar. Vele acties en activiteiten hebben 
wij als commissie mogen ondersteunen. 
Toch zijn we ons er wel degelijk van 
bewust dat wij er nog niet zijn. In het 
afgelopen jaar is er een hoop bedacht en 
creatief ontwikkeld. Ook de flyers en het 
drukwerk zijn geprofessionaliseerd. Wij 
verwachten deze verbeteringen in 2016 
door te zetten. 
 
  

Medewerkersfeest 90-jarig bestaan 

Het 90-jarig bestaan van onze 
vereniging is op 7 november gevierd met 
een medewerkersfeest in Hal 4.1. Om 
20.30 uur trapt voorzitter Coen van Dee 
de avond af en geeft het woord aan 
Rens van Overdam, voorzitter van de 
gebiedscommissie Kralingen/Crooswijk. 

Rens verrast de dames Jannie van de 
Kruit, Frannie de Zwaan en Jeannette 
van der Hoek met de Erasmusspeld. De 
Erasmusspeld is een onderscheiding van 
de gemeente Rotterdam en wordt 
uitgereikt aan personen die zich lange 
tijd op sociaal, cultureel, economisch of 
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sportief gebied verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Rotterdamse 
samenleving. Daarna wordt Wil Annotee 
nog door de voorzitter in het zonnetje 
gezet; Wil is na jarenlange inzet (vanaf 
1974) gestopt als medewerker. 

Na het officiële gedeelte barst vanaf 
21.00 uur het feest los met het optreden 
van de band Shaky Ground. Shaky 
Ground doet de vloer zeker schudden en 
krijgt de feestgangers tot het begin van 

de volgende dag op de dansvloer met 
bekende disco-nummers. In de 
bovenzaal van Hal 4.1 is er gelegenheid 
om rustig bij te kletsen.  

Bij het naar huis gaan krijgen alle 
medewerkers een speciale editie van Nat 
Nieuws (ons voormalige clubblad) mee 
naar huis. Deze editie is tot stand 
gekomen door inzet van de commissie 
Werving, Voorlichting en Promotie. 

Diploma eerste hulp voor medewerkers 

Er zijn 7 aanmeldingen voor een basis 
EHBO diploma;, de betreffende cursus is 
gehouden in zalencentrum Koos. Hierna 
zijn op 31 maart de herhalingslessen 
gestart. 

De beveiligingsgroep heeft op 18 en 25 
april 2015 op de post op de 2de 
Maasvlakte de gehele dag een 
bijscholing mogen ontvangen.

Onderling Zwemfeest 

Op zaterdag 3 oktober heeft ons 
jaarlijkse zwemfeest plaatsgevonden. 
Het aantal deelnemers viel helaas tegen: 
er waren 31 enthousiaste deelnemers. 
Zij moesten één baan rugslag, één baan 
schoolslag of vrije slag en één baan met 
een hindernis zwemmen. De hindernis 
was een pop vervoeren. De jongste 

deelnemers kregen bij de start een pop, 
die zij moesten vervoeren. De ouderen 
doken de pop van de bodem op om deze 
vervolgens naar de kant te vervoeren. 
Na afloop mochten de nummers 1/2/3 
een medaille in ontvangst nemen. De 
Wilgenring heeft de meeste punten 
verdiend.

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in alle 
baden op bezoek geweest. Dit is in elk 
zwembad een groot feest geweest. 
Aangezien het een jubileum jaar is, heeft 
de Sint voor de kinderen extra uitgepakt: 

zij krijgen allemaal een rugzak met het 
RRB-logo erop. Wij verwachten, dat Sint 
en zijn Pieten volgend jaar weer tijd 
hebben om bij ons langs te komen 
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Commissie Opleidingen  

De commissie opleidingen is dit jaar druk 
bezig geweest met de kwaliteit van het 
lesgeven in de zwembaden.  

Zo heeft zij ervoor gezorgd dat de 
opleidingen goed begeleid worden en er 
in Rotterdam praktijkbegeleiders in 
opleiding er zijn. Een zeker niet te 
vergeten evenement is het centraal 
examen: een mooi en goed lopend 
examen! Zo hebben bijna 200 kinderen 
hun diploma mogen behalen en hier zijn 

wij als RRB zeker trots op. Behalve het 
centraal examen houdt de commissie 
zich onder andere bezig met workshops, 
opleidingen voor instructeurs en 
praktijkbegeleiders en begeleiding 
tijdens het proefzwemmen. 

De commissie opleidingen gaat in 2016 
verder werken aan genoemde 
activiteiten en wil daarbij nog meer en 
beter faciliteren.  

Behaalde diploma’s 

 ALEXANDER POLDER WILGENRING NOORD OOST ZUID TOTAAL 

ENVOZ A 14 15 7 11 3 50 

ENVOZ B 4 16 5 4 7 36 

ENVOZ C 3 5 4 10 7 29 

ENVOZ Goudvis       

ENVOZ Inktvis       

ENVOZ Maanvis       

JR 1 2 2 5 7 4 20 

JR 2 4 2 3 1 2 12 

JR 3 1 5  3 3 12 

JR 4  2 2   4 

ZR 1  2   2 4 

ZR 2  5  2  7 

ZR 3    1  1 

ZR 4    1  1 

LS 1  7    7 

LS 2  3   2 5 

LS3  2    2 

Insigne 1 7     7 

Insigne 2       

Insigne 3       

RRB-diploma       

Totaal 2015 35 66 26 40 30 197 

Totaal 2014 47 128 36 22 113 346 

Totaal 2013 35 76 35  38 184 
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Strandwacht 

Voor alweer het 4e seizoen beveiligt de 
Rotterdamse Reddingsbrigade het 
strand op de 2e Maasvlakte. 

Zoals ieder jaar zijn voorafgaand aan het 
strandseizoen van het bestuur en de 
strandwachtleden al de nodige inspan-
ningen gevraagd. Zo vinden er diverse 
besprekingen plaats en zijn er de nodige 
opleidingen en cursussen georganiseerd 
voor de strandwachtleden.  

De voorjaarsvergadering voor de 
strandwachtleden, op 1 april in 
zalencentrum “Koos”, wordt druk-
bezocht door enthousiaste en 
nieuwsgierige leden, die erg benieuwd 
zijn wat hun komend seizoen allemaal te 
wachten staat. 

Het keuren van de leden op maandag 13 
en dinsdag 14 april is gedaan door de 
vaste keuringsartsen van huisartsen-
praktijk Blankenburg in Rozenburg. 

Een aantal van de strandwachtleden is in 
aanloop naar het seizoen bijgeschoold 
voor het EHBO-diploma en er is een 
cursus gegeven voor de waterscooter. 
Het bestuur heeft een aantal chauffeurs 
van de voertuigen toestemming 
gegeven voor het rijden met O&G 
(optische licht & geluid). Aan 
opleidingen is de nodige aandacht 
geschonken. Zo is op zaterdag 18 en 
zaterdag 25 april de EHBO-herhaling 
voor de huidig groep strandwachtleden 
gehouden in de post op de 2e 
Maasvlakte. Op 21 juni is voor enkele 
strandwachtleden het examen schipper 
afgenomen en op 12 september is er in 

Katwijk deelgenomen aan het examen 
Lifeguard Beach. Voor alle leden is het 
EHBO-diploma verlengd en voor de 
overige onderdelen zijn de leden met 
vlag en wimpel geslaagd. 

VPR/GZH heeft de RRB, als uitvoerende 
partij, wederom gefaciliteerd. In nauwe 
samenwerking met de gemeente 
Rotterdam, het Havenbedrijf, VPR/GZH 
en de RRB zijn de benodigde overeen-
komsten opgesteld.  

Ieder jaar wordt het materieel op een 
flink aantal dagen (in het weekend) door 
een aantal strandwachtleden onder 
handen genomen voor een optimale 
start van het strandseizoen. 

De bouwvak is van zaterdag 25 juli tot 
en met zondag 16 augustus. Er is dit 
seizoen voldoende animo voor 3 
volledige weken geweest. Gemiddeld 
zijn er in deze periode elf leden per dag 
aanwezig (op sommige dagen zelfs 
vijftien leden), inzetbaar gedurende 24 
uur per 7 dagen. 

De SAR-helikopter heeft ook dit seizoen 
diverse keren de 2e Maasvlakte bezocht. 
De strandwachtleden en de bemanning 
van de SAR-helikopter hebben samen 
enkele reddingsoefeningen, onder 
andere met een reddingsvlot, 
uitgevoerd. De oefening is van beide 
kanten een groot succes geweest. 

Het aantal watersporters blijft explosief 
groeien en zij zijn in groten getale actief 
op de 2e Maasvlakte. Mede door de 
kwaliteit van het materiaal en de als 
maar beter wordende kleding kunnen de 
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watersporters bij alle temperaturen hun 
sport beoefenen. Op winderige dagen 
was het een drukte van jewelste, op 
deze dagen zijn boven de 250 
watersporters geteld en het is 
opgevallen dat ondanks deze drukte er 
geen ongelukken of aanvaringen zijn 
geweest. De waterscooter biedt op deze 
dagen uitkomst voor hulpverlening in de 
ruimste zin van het woord. 

De laatste bewakingsdag was op zondag 
13 september. In dit weekend is er 
opgeruimd en schoongemaakt. Alles is 
winterklaar gemaakt en de spullen zijn 
opgeborgen. 

Het seizoen is op 30 oktober 
geëvalueerd tijdens de strandwacht-
najaarsvergadering in zalencentrum 
Koos. Het is een druk en leerzaam jaar 
geweest voor de strandwachtleden.  

Door de vele opleidingen en trainingen 
houden wij het niveau hoog en borgen 
wij de kwaliteit van onze leden.  

In 2015 zijn er naast alle cursussen, 
trainingen en dergelijke, totaal 59 

bewakingsdagen geweest. Dit betekent 
een vrijwillige inzet van 896 man/vrouw 
dagen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 
15 vrijwilligers per dag, die gezamenlijk 
meer dan 127 uur per dag ter 
beschikking hebben gesteld. De vele 
faciliteiten aan het 2e Maasvlakte strand 
resulteert in een stijging van de 
aanwezigheid van de leden. Bovendien 
hebben wij een aantal nieuwe leden 
mogen verwelkomen. 

Tot slot: de ‘Regionale Voorziening 
Reddingsbrigades Rotterdam-Rijmond 
(RVR-RR)’ heeft op 24 april een 
rampenoefening georganiseerd op het 
Haringvliet. Hier heeft de RRB aan 
deelgenomen. Anders dan de vorige 
oefening is deze in avonduren 
gehouden. De foto’s en artikelen van de 
onderwerpen zijn terug te vinden op 
www.RRB.nu.   

 

 

Strandwacht reddingsactie overzicht 2015 

 Aantal Omschrijving 

Reddingsactie 9 Hulp aan baders en zwemmers 

  80 Hulp aan Kiters en andere watersporters 

EHBO 69 Diverse uiteenlopende EHBO gevallen 

Vermissing/vondeling 7 Jongen / meisje 

Drijfvoorwerpen 20 Diverse voorwerpen 
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Beveiligingen

De RRB heeft aan een recordaantal 
evenementen op het water haar 
medewerking verleend. Voor de 
beveiliging op het water van een aantal 
evenementen is ook de medewerking 
gezocht bij andere (buurt)brigades 
middels de RVR-RR (Regionale 
Voorziening Reddingsbrigades 
Rotterdam Rijnmond). Helaas zijn er dit 
jaar een tweetal evenementen afgelast, 
waarin reeds wel veel vrijwilligersuren 
waren gestoken.  

Groot echter is het enthousiasme van 
onze medewerkers tijdens de vele 
beveiligingen, die wel doorgegaan zijn. 

Een drietal behoeven speciale aandacht: 
de tocht met mindervaliden door 
Albrandswaard, het KinderBeestFeest in 
Amsterdam en natuurlijk Serious Rescue 
2015. Zelfs de meest ervaren vrijwilliger 
krijgt kippenvel door de dankbaarheid 
van de ernstig zieken en mindervaliden.  

Langs deze weg bedanken wij iedereen 
(personen en bedrijven), die ons met 
een financiële bijdrage voor Serious 
Rescue 2015 heeft gesteund. Er is door 
de gezamenlijke reddingsbrigades uit-
eindelijk in Heerlen het hoogste bedrag 
ooit aan de dj’s in het Glazen Huis 
overhandigd. 

Overzicht beveiligingen 2015 

DATUM BEVEILIGING LOKATIE INZET BOTEN M’WERKER 

28 mrt Beach Clean Up Recreatiestrand Rotterdam MVII nvt 12 

27 apr Vuurwerk Koningsdag Kermis  Lloydkade Rotterdam 1x ribcraft 4 

16 mei Drakenbootrace Polderdreef Nieuwerkerk a/d IJ. 1x searider AFGELAST 

5 jun KinderBeestFeest Grachten Amsterdam 2x vlet 6 

12 jun Logger Festival Hoflaan Vlaardingen voertuig 2 

27 jun Toer door Albrandswaard toer Albrandswaard voertuig 2 

27 jun Lions Club Capelle IJsselrijck Hollandse IJssel Capelle a/d IJ. 1x ribcraft 2 

27-28 jun Aegon Koninklijke Holland Beker Willem Alexander baan Z’huizen - 7 

28 jun Bruggen Zwem Schie thv grote Kerk Overschie 1x ribcraft 4 

28 jun Triathlon Groep Voorne Baardmannetje Oostvoorns Meer voertuig, vlet 5 

3 jul Spontane bewaking Recreatiestrand Rotterdam MVII - 6 

3 t/m 5 jul Picnic Island Rotte Rotterdam 1x vlet 4 

10 jul Zandwacht openingsceremonie Recreatiestrand Rotterdam MVII Yamaha Rhino 4 

11 jul Lange afstandzwemmen  Binnenmaas Mijnsheerenland 2x vlet, searider, ribcraft 9 

26 jul Aquarius Rotterdam Swim Nieuwe Maas Rotterdam Searider, ribcraft, Hvoet 

2x VL 1x HHW 

4 

1 aug Shivers add Excitement Willem-Alexander baan Z’huizen 1x searider 1x ribcraft 8 

23 aug Rotte Swim Experience Zevenhuizerplas Rotterdam 1x ribcraft 2 

23 aug Xplo Music & Events BV Oude Haven Rotterdam 1x vlet 4 

5 sep Maasrace 2015 Maas Rotterdam 1 searider 1 vlet 1 ribcraft 7 

5 sep Stichting Aquarius Piet Hein Feesten Rotterdam 1x vlet AFGELAST 

10 okt Erasmussprints Willem-Alexander baan Z’huizen 1x ribcraft 5 

25 okt Vuurwerk Najaarskermis Lloydkade Rotterdam 1x ribcraft 2 

19-21 dec Serious Rescue 2015 Limburg Venlo naar Heerlen 1x vlet 8 



 

 

 

 

 


