
 

 

 

  

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 



 

 

Colofon: 
  

Contactgegevens 
Rotterdamse Reddings Brigade 
Postbus 55009, 3008 EA Rotterdam 
Telefoon: 010-3105990 (voicemailservice) 
E-mail: info@RRB.nu 
Internet: www.RRB.nu  
  
Bestuur 
Voorzitter: Kevin van Hengel 
2e voorzitter: Ed Asselé 
Secretaris: Wim Soeters 
2e secretaris: Björn van Bogaert 
Penningmeester: Theo Soeters 
2e penningmeester: Arnold Kok 
Bestuursleden: Martijn van Dongen, Jenske Gerrits  
 Justin van Hengel, Chantal Vellekoop 
Erevoorzitter: Peter Tijl  
  
Cluburen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotterdamse Reddings Brigade 
Opgericht op 1 november 1925. 

Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (K.N.B.R.D).  
Registratienummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel 

Zwemcentrum Rotterdam (voorheen Charlois) MAANDAG 
18:15-19:00 kinderen 
19:00-19:45 kinderen 
19:00-19:45 volwassenen  
  
Oostelijk Zwembad DINSDAG 
18:15-19:00 kinderen 
  
Zwembad Alexanderhof 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 
20:00-21:00 wedstrijdploeg en strandwacht 
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Inleiding 
Het jaarverslag van de secretaris 
wordt mogelijk gemaakt door 
verslagen van commissies en van 
de verantwoordelijke bestuurs-
leden.  

De activiteiten van de 
Rotterdamse Reddings Brigade 
passeren de revue. 

Onze dank gaat uit naar alle 
medewerkers, die aan de 
totstandkoming hebben mee-
gewerkt.  

Wij verwachten dat u (wederom) 
dit verslag met veel plezier zult 
lezen.

Van de voorzitter 
“Dames en Heeren! Met het 
meeste genoegen vervul ik bij 
dezen mijn taak: U een 
jaarverslag over het werken 
van  onze brigade, te doen 
toekomen”. 

Zo luidde de eerste regel in het 
jaarverslag van 1925-1926, van de 
heer Ph.J. van Veen, de toenmalige 

1e secretaris van onze brigade. Nu wij toe zijn aan het jaarverslag van 2017, 
blikken wij terug op ons 92e levensjaar. 

Een brigade, die zich in de 
afgelopen jaren voortdurend 
heeft aangepast ten dienste van 
de maatschappij met de kennis en 
ervaringen vanuit het verleden.  

Zo redden wij het al 92 jaar. Met 
soms een eigen(wijze) koers met 

gevoel voor tradities. Maar ook 
met het Rotterdamse lef om 
uitdagingen niet uit de weg te 
gaan en soms te breken met wat 
ons geleerd of aangewend is.  

Graag wil ik met u stilstaan bij de 
koers, die wij hebben gevaren in 
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2017. Het is een jaar geweest  van 
diverse veranderingen, zowel 
binnen als buiten onze brigade.  

Allereerst herdenken wij een lid 
die ons in 2017 is ontvallen: 

† Ans van der Kroef Hunefeld (13 
maart 2017).  

KNBRD 100 jaar  

Het jaar 2017 stond onder meer 
in het teken van het 100 jarig 
bestaan van de Koninklijke bond 
tot het redden van drenkelingen 
(KNBRD) of zoals in de moderne 
tijd genoemd: Reddingsbrigade 
Nederland.  

Dit is gevierd met een senioren 
dag en een feestdag in pretpark 
Duinrell. In een speciaal 
jubileumboek: “De redder in 
nood” wordt stilgestaan bij 100 
jaar reddingsbrigade in 
Nederland.  

De rol van de leden van de 
Rotterdamse Redding Brigade 
wordt toegelicht door de heren 
Ton van Bemmel en Peter Tijl 
(beide ereleden van de RRB).   

Ook binnen onze brigade kunnen 
we verslag doen van een aantal 
bijzondere feiten: 

Waterhulpverlening: In 2017 is 
onze brigade er wederom in 
geslaagd om de beveiligingen op 
het strand van de 2e Maasvlakte in 
goede banen te leiden.  

Dit naast de overige binnenwater-
beveiligingen, die wij hebben 
mogen verzorgen. De ploegen 
hebben zich ingezet om ook de 
jeugd te motiveren en te 
enthousiasmeren voor deze 
mooie tak van onze sport.  

Als we nu toch stilstaan bij sport: 
in 2017 is een start gemaakt met 
trainen van een eigen wedstrijd-
ploeg op het gebied van 
lifesaving. Hiervoor is een 
separaat trainingsuur gestart voor 
onze actieve medewerkers, die 
betrokken zijn bij de strandwacht 
en de beveiligingen.  

Ook de actieve kaderleden vanuit 
de zwembaden zijn van harte 
welkom op dit trainingsuur. 
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Opleidingen  

Tijdens onze centrale examens 
mochten wij aan ruim 400 leden 
een zwemdiploma overhandigen, 
een feit waar wij als brigade zeker 
trots op mogen zijn.  

Dat wij opleidingen belangrijk 
vinden, kan zeker worden 
geconcludeerd uit het feit dat zes 
van onze strandwachtleden het 
diploma Bondsschipper hebben 
behaald.  

Het heeft wat voeten in de aarde 
gehad maar in 2017 mochten wij 
ook drie van onze vrijwilligers 
feliciteren met het behalen van 
hun instructeursdiploma: zwem-
instructeur niveau 3.  

Werving, Voorlichting en 
Promotie  

In januari 2017 is er voor het 
eerst in de geschiedenis van onze 
brigade een ware Nieuwjaarsduik 
georganiseerd, dit in combinatie 
met onze nieuwjaarsreceptie. Een 
mooi voorbeeld hoe een 
bestaande traditie een nieuwe  
kan omarmen. 

Daarnaast organiseerde onze 
brigade de jaarlijks terugkerende 
activiteiten, zoals het onderling 
zwemfeest, gekleed zwemmen en 
het Sinterklaasfeest.  

Dat onze brigade een sociaal hart 
heeft is zeker niet onopgemerkt 
gebleven. Zo leverde onze brigade 
een aandeel in de goede doelen 
acties zoals het kinderfeestbeest 
in Amsterdam. Een achttal leden 
haalden € 1000,- op met het 
gekleed zwemmen tijdens de 
Wintertijd challenge en was onze 
brigade met 2 teams vertegen-
woordigd bij de actie Serious 
Rescue. 

De deelnemende brigades haal-
den voor Serious Request zo’n € 
17.500 op.  

Op het gebied van besturen 

In maart 2017 mocht ik de 
voorzittershamer overnemen van 
vertrekkend voorzitter Coen van 
Dee.  

Na zes intensieve jaren heeft hij 
zijn functie als voorzitter over-
gedragen aan een nieuwe 
generatie. Een nieuwe periode 
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breekt aan met een gemengd 
bestuur van jonge en meer 
ervaren bestuurders.  

Er is in 2017 verder gegaan met 
het uitwerken van een beleidsplan 
voor de jaren 2018-2019. 

Het bestuur is in 2017 gestart met 
een vernieuwing van het waar-
deringsbeleid. Zo introduceerde 
onze brigade het bronzen, zil-
veren en gouden waarderings-
teken van de RRB, dit om naast de 
al bestaande waarderingen, lid 
van verdienste en het erelidmaat-
schap een nieuwe waardering te 
kunnen uitreiken aan onze 
vrijwilligers. Zo heeft het bestuur 
de volgende waarderingstekens 
toegekend:  

Bronzen waarderingsteken (5 jaar 
vrijwilliger) : Bjorn van Bogaert, 
Jenske Gerrits, Laura van Hengel, 
Eric Oudenes en Christa Boeren.  

Zilveren waarderingsteken (10 
jaar vrijwilliger): Marlin Rus-
Hartland, Natasja Hoveling, 
Chantal Vellekoop en Mark 
Verdoorn.  

Lid van verdienste (15 jaar 

vrijwilliger): Ruud Warnaar, Kevin 
van Hengel, Esther Bunk en 
Bianca Nuriman. 

Gouden waarderingsteken (20 
jaar vrijwilliger): Yvonne Tabernal, 
Angelique Oudenes en Casper van 
Holst.  

Tevens is het gouden waar-
deringsteken uitgereikt aan onze 
erevoorzitter Peter Tijl als blijk 
van waardering voor zijn 
jarenlange inzet voor onze 
brigade, met name de laatste 
jaren als ledenadministrateur.  

In 2017 heeft de ALV ingestemd 
met de postume benoeming van 
Ans van der Kroef als erelid van 
onze brigade. 

Op 26 april 2017 heeft het Zijne 
Koninklijke Hoogheid behaagd om 
Ton van Bemmel te benoemen tot 
lid in de orde van Oranje-Nassau, 
dit mede voor zijn inzet bij onze 
brigade.  

Blik op de koers van morgen     

Tot slot wil ik na een terugblik op 
onze koers van 2017 met u kijken 
naar onze koers van 2018; een 
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jaar waarin we mogen rekenen op 
vele uitdagingen, zoals onder 
meer de start in het nieuwe 
zwembad in Charlois: 
“Zwemcentrum Rotterdam”, de 
verdere ontwikkelingen in de 
water hulpverlening, de oplei-
dingen en de  Werving, 
Voorlichting en Promotie. 

Ik spreek de hoop uit dat we 
elkaar in 2018 nog meer mogen 
vinden en ondersteunen, want 

Zonder jou redden wij het 
niet! 

In de hoop dat wij als bestuur uw 
vertrouwen mogen genieten om 
onze koers in 2018 voort te 
zetten. 

Kevin van Hengel  

Voorzitter  
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Clubnieuws 
 In maart is onze leerkracht Ans van de Kroef-Hunefeld overleden. Ans 

is vanaf 1961 werkzaam geweest bij de Rotterdamse Reddings-
brigade: in de Overdekte, zwembad West, Oostelijk zwembad en  
Zwembad Alexanderpolder. 

 Zwembad Charlois is gesloten; een nieuw bad is daar geopend. Begin 
2018 is gestart met zwemlessen in het nieuwe bad. 

 Op de ALV van 2017 is onze voorzitter Coen van Dee afgetreden: Kevin 
van Hengel is benoemd als voorzitter. 

 Mutaties in ons bestand van medewerkers zijn er elk jaar. Een aantal 
medewerkers is gestopt; uiteraard respecteren wij die beslissing. Onze 
dank gaat uit naar de betrokken medewerkers; het bestuur heeft veel 
waardering voor het vele werk, dat verricht is. 

 Gelukkig zien wij ook een aanwas van het korps, veelal jongeren. Dit is 
een goede zaak en belangrijk voor de continuering van de 
taken/werkzaamheden van de oudere medewerkers. 

 
Tot slot een overzicht van de zwemmersaantallen 

Zwemmers aantallen: 

2017 2016 2015 2014 2013 

14659 14948 14586 12651 12105 

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: 
Rotterdam (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, be-
stuurssamenstelling, beleidsplan, 
beloningsbeleid, doelstelling, 
verslag uitgeoefende activiteiten 
en financiële verslaglegging op de 
site vermeld.  
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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 bevor-
deren. Voor informatie omtrent de 
voordelen van schenkingen aan 

een ANBI en de verplichtingen 
van een ANBI kunt u terecht op 
www.belastingdienst.nl/anbi.  

 

Financiële steun 
De Rotterdamse Reddingsbrigade 
is de gemeente Rotterdam weder-
om zeer erkentelijk voor de 
jaarlijkse financiële steun per 
jeugdlid.  

Deze bijdrage wordt alleen 
toegekend aan verenigingen, die 
aangesloten zijn bij een nationale 

bond, die aangesloten is bij het 
NOC-NSF.  

Wij hebben donaties mogen 
ontvangen van  twee van onze 
leden. Deze donaties zijn 
aangewend ten behoeve van de 
kindergroepen. 
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Verzekeringen 
Gelijk aan voorgaande jaren heeft 
het bestuur alle verzekeringen 
geëvalueerd en waar nodig 
aangepast. Daarbij houdt het 
bestuur uiteraard rekening met 
eventuele financiële gevolgen.   

Zo waren wij in 2017 verzekerd 
voor:  

Transport van goederen 

Deze is afgesloten voor goederen 
welke worden vervoerd, zoals 
onder meer communicatie-
apparatuur en overlevingspakken. 
Deze goederen zijn tegen schade 
en diefstal verzekerd. 

Ongevallen van medewerkers  

Medewerkers van de RRB zijn 
verzekerd tegen letsel, invaliditeit 
of ongevallen, welke tijdens een 
verenigingsactiviteit kunnen 
gebeuren. 

Aansprakelijkheid 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. 

Gelden 

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 contributie-
gelden, de waarde van de 
diploma’s en insignes. 

Binnenvaart casco 

Hierbij is het varend materieel 
verzekerd en is van toepassing op 
de binnenwateren van Nederland, 
België en Duitsland en op de 
Noordzee/ Waddenzee voor de 
kust van Nederland, België en 
Duitsland, alsmede met de 
vrijheid te verplaatsen en/of te 
vervoeren (ter reparatie en/of te 
vervoeren of anderszins), op 
onverschillende wijze binnen 
Nederland, België en Duitsland. 
Op deze verzekering is eenmaal 
een beroep gedaan naar 
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aanleiding van incident met twee 
van onze motoren; deze zaak is 
overigens nog in behandeling.   

Rechtsbijstand  

Middels deze verzekering zijn 
zowel onze vereniging als onze 
medewerkers van rechtsbijstand 
verzekerd, als zij aansprakelijk 
gesteld worden voor zaken welke 
zij namens of tijdens activiteiten 
van de RRB doen en waardoor 
een derde wordt benadeeld.  

 

Bestuursaansprakelijkheid   

Bestuursleden en commissarissen 
van stichtingen en verenigingen 
kunnen in persoon aansprakelijk 
gesteld worden voor hun 
beslissingen op bestuurlijk niveau. 
Het bestuur heeft gemeend, 
mede 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.

Evenementen 
Ook in 2017 bestond het brigade 
jaar uit meer dan alleen maar 
zwemlessen en beveiligingen.  

Zo werd er in 2017 een nieuwe 
traditie geboren en een aantal 
bekende tradities in ere gevierd.  

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 8 januari was er dit 
keer letterlijk een spetterend 
begin van ons brigade jaar.  

De nieuwjaarsreceptie werd voor 

het eerst gekoppeld aan onze 
eigen nieuwjaarsduik.  

Twintig deelnemers renden op het 
Maasvlakte strand de zee in. Over 
de weersomstandigheden viel 
niets te klagen. Hierna kregen de 
deelnemers warme chocolade-
melk om weer een beetje op 
temperatuur te komen. Daarna 
werd iedereen toegesproken door 
de 2de voorzitter Ed Asselé. De 
opkomst van de nieuwjaars-
receptie viel niet tegen. Ondanks 
de afstand naar de Maasvlakte 
was het gezellig druk in onze 
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eigen strandpost. Er zijn 
verbeterpunten waar de 
commissie zich in 2018 voor zal 
inzetten. De geluiden waren 
positief en een nieuwe traditie lijkt 
geboren.  

Onderling zwemfeest 

Op 8 april was er in 2017 het 
jaarlijkse evenement: Onderling 
Zwemfeest.  

Aan dit jaarlijkse feest deden dit 
jaar 43 deelnemers mee. De 
stemming zat er goed in.  

De winnaars gingen naar huis met 
een medaille. Natuurlijk was er 
voor alle deelnemers en 
vrijwilligers een aandenken.  

Uitslag mulder beker: 

1. Zwembad de Wilgenring 
2. Zwembad Noord 
3. Zwembad Charlois 

De commissie Onderling 
Zwemfeest is op zoek naar nieuwe 
leden; voor belangstellenden: 
mail naar voorlichting@RRB.nu en 
u ontvangt een reactie. 

Gekleed zwemmen 

De commissie gekleed zwemmen 
heeft ook dit jaar weer hard 
gewerkt en is op 5 verschillende 
avonden naar de zwembaden 
geweest.  

Zoals eerder al aangekondigd: dit 
jaar voor de tweede keer de 1000 
meter gekleed in zwembad Noord. 
Ook nu weer was dit een succes.  

Aantal deelnemers in 2017: 

 Charlois 6 
 Noord 16 
 Oost 14 
 Alexander 22  
 Wilgenring 54 

Totaal aantal deelnemers: 122; 
een kleine daling t.o.v. het jaar 
2016.  

Wel is opnieuw gezien dat er 
leden en niet leden enthousiast 
meedoen aan dit evenement. Dit 
geeft het gekleed zwemmen zijn 
charme.  

mailto:voorlichting@RRB.nu
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Zwemevent Noord 

Dit jaar zijn wij voor de 10de keer 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan het zwemevent in noord.  

Het was weer een feestje waar wij 
weer vele blije gezichten kennis 
hebben laten maken met onze 
mooie brigade. De dag werd 
vormgegeven door  een aantal 
gemotiveerde vrijwilligers die 
onze brigade kleur hebben 
gegeven ten opzichten van de 
andere verenigingen die actief 
waren; denk hierbij aan 
duikvereniging en wedstrijd-
zwemmen. De kinderen konden 
clinics van deze diverse 
verenigingen volgen en wij 
werden druk bezocht.  

Sinterklaas 

Door het afscheid van een aantal 
vaste assistenten van de Sint was 
er een flinke wijziging in de 
commissie en het pieten team. Dit 
leverde wat onwennigheden op. 
Maar met wat aanpassingen en 

inspanningen is er opnieuw een 
leuk kinderfeest geweest. 
Sinterklaas en zwarte piet kwam 
ook dit jaar langs in alle 5 de 
baden; deze keer met een mooie 
mok voor alle kinderen. 

Serious Rescue 

Dit jaar hebben wij als RRB weer 
met 2 teams deelgenomen aan de 
actie Serious Rescue ten behoeve 
van de grotere actie Serious 
Request, bekend van het glazen 
huis. 

De bemanning van de RRB is 
samen met diverse andere 
brigades in 24 boten van Meppel 
naar Zwolle gevaren om 
vervolgens het laatste stukje naar 
Apeldoorn over de weg te rijden. 
Als Reddingsbrigade Nederland 
hebben wij een cheque mogen 
overhandigen met een bedrag van 
€ 17.516,23, dit voor het Rode 
Kruis om gezinnen in 
oorlogsgebieden met elkaar te 
herenigen. 
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WVP
Naast het ondersteunen en 
aankleden van vele interne 
activiteiten blijft de commissie 
Werving Voorlichting en Promotie  
(WVP) bezig met het waarderen 
van de medewerkers. In 2017 zijn 
er weer vele bronzen, zilveren en 
zelfs gouden  spelden uitgereikt.  

De website staat hoog op de 
agenda voor 2018. Hiervoor zijn in 
2017 de nodige voorbereidingen 
getroffen.  Op dit moment wordt 
de facebook pagina gevolgd door 
565 mensen. Dit aantal kent dus 
een mooie stijging, hetgeen 
betekent dat wij steeds meer 
mensen bereiken met onze 
informatie en evenementen. De 
bedoeling is om de website en 
facebook pagina beter op elkaar 
aan te laten sluiten.  

In 2015 zijn wij gestart met het 
aanvragen van VOG’s en het 
aantal VOG’s binnen de brigade 
stijgt. Dit heeft onze aandacht 

omdat het vanaf 2019 verplicht is 
voor verenigingen om VOG’s te 
hebben van hun vrijwilligers. 
Daarnaast steunen wij dit beleid 
omdat wij graag willen laten zien 
dat wij een veilige en 
verantwoorde vereniging zijn.  

Afgesproken was om ieder jaar op 
de eerste donderdag van de 
maand november een receptie te 
organiseren. Dit voor trouwe 
medewerkers (leden van 
verdienste) die in dit jaar hebben 
besloten te stoppen. Gelukkig 
hebben wij dit jaar de receptie 
kunnen annuleren.  

Het aantal leden is toegenomen, 
van 756 in januari naar 765 in 
december. Het aantal 
medewerkers is met 9 afgenomen 
naar 138.  Zoals ieder jaar zullen 
wij ons in zetten voor de werving 
en het behoud van nieuwe leden 
en medewerkers. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt 
dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen 
van een specifieke taak of functie in de samenleving. 
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ARBO  
In 2017 zijn er 5 officiële melding 
van ongevallen / bijna ongevallen 
aangedragen bij het bestuur.  

Het bestuur heeft bij de diverse 
leidinggevenden binnen onze 
brigade aangegeven dat het van 
groot belang is om onveilige 
situaties en ongevallen goed te 
melden. Hierbij moeten 
medewerkers zich veilig en 
vertrouwd gaan voelen om 

situaties daadwerkelijk te melden. 
Dit blijft een aandachtspunt voor 
het bestuur in het komende jaar..  

Het belang van het invullen van 
het ARBO-formulier wordt wellicht 
niet door iedereen op waarde 
ingeschat, daarom zal het bestuur 
het ARBO verhaal extra onder de 
aandacht brengen van de 
betrokken kaderleden.

Diploma eerste hulp 
In 2017 hebben  herhalingen en 
opleidingen EHBO plaats-
gevonden. Dit jaar zijn er weer 
diverse mensen opgeleid en 
geslaagd voor hun diploma eerste 
hulp van het Koninklijke Oranje 
kruis.  

Wij willen onze medewerkers 
goed opleiden en adequaat 
kunnen laten handelen in een 
situatie die vraagt om een inzet 
van een EHBO’er.  Daarom zullen 
we de ingeslagen weg voort 

zetten in 2018. 

En speciaal woord van dank mag 
uitgaan naar dhr. Van der Knijff 
die deze lessen al vele jaren voor 
de RRB heeft verzorgd. 
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Materiaal 
Ook in 2017 is het materiaal voor 
lesgeven in de zwembaden en 
voor de opleidingen in goede 
staat gehouden, gerepareerd en 
indien nodig: nieuw aangeschaft.  
Goed materiaal is essentieel om 
goed les te geven: de kwaliteit 
van lesgeven is belangrijk. 

Aanvullingen en vervangingen 
gaan in goed overleg met de 
bestuursverantwoordelijken, de  
Hoofdinstructie, en de 
Commissaris Materiaal.   

Dit geldt overigens ook voor de 

brigade kleding voor de actieve 
medewerkers: het visitekaartje 
van de RRB. 

Voor het aanvragen van kleding 
voor de medewerkers of 
materialen voor lesdoeleinde van 
de RRB is  een document 
opgesteld met de relevante 
informatie. Bestellingen lopen via 
de verantwoordelijke van het 
bestuur; hij bewaakt de uitgifte 
van kleding, alsmede het gebruik 
van de kleding door de 
medewerkers. 
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Opleidingen
De Commissie Opleidingen heeft 
dit jaar vele veranderingen binnen 
de opleidingen te verwerken 
gekregen. Naast vele wijzigingen 
in de instructeuropleidingen zijn 
er ook de nodige aanpassingen in 
de diplomalijnen doorgevoerd.   

De commissie heeft in 2017 
geïnvesteerd in de examens en 
het voorbereiden en aanbieden 
van workshops voor zowel nieuwe 
als voor de huidige instructeurs.  

Na een start van aanvankelijk 
negen kandidaten voor het 
instructeursdiploma niveau 3, zijn 
er in 2017 drie kandidaten 
geslaagd. De commissie  zal het 
proces evalueren en in 2018 een 
doorstart maken met een 
verbeterde procedure om zo het 
slagingspercentage te verhogen. 

Op het gebied van het A,B,C 

zwemmen is de commissie  bezig 
met het verder verbeteren van het  
centraal examen. Dit evenement 
heeft in 2017 2x plaatsgevonden.  

De organisatie kijkt terug naar 
twee gelaagde examens, waar is 
ingezet op kwaliteitsver-
beteringen en een steeds beter 
wordende organisatie. Onze dank 
gaat uit naar alle medewerkers, 
die ons hebben geholpen.   

Het Centraal examen wordt 
gehouden voor het ABC en alle 
bondsdiploma’s. 
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Behaalde diploma’s 
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ENVOZ A 19 15 14 17 17 82 

ENVOZ B 20 26 11 17 15 89 

ENVOZ C 11 23 10 19 8 71 

ENVOZ goudvis 
     

0 

ENVOZ inktvis 
     

0 

ENVOZ maanvis 
     

0 

JR 1 7 9 4 6 5 31 

JR 2 7 16 1 2 
 

26 

JR 3 6 8 
 

1 2 17 

JR 4 3 1 4 4 4 16 

ZR 1 1 1 7 1 2 12 

ZR 2 4 4 3 
 

1 12 

ZR 3 2 
 

2 1 2 7 

ZR 4 
 

1 2 1 2 6 

LS 1 1 4 
   

5 

LS 2 
 

1 
   

1 

LS 3 
 

1 
   

1 

insigne 1 
     

0 

insigne 2 
     

0 

insigne 3 
     

0 

RRB-diploma 
     

0 

Totaal 81 110 58 69 58 376 
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Beveiligingen 
Ook dit jaar is er weer door 
diverse evenementen van onze 
diensten gebruik gemaakt. 

Zo was er in januari beveiliging 
aanwezig bij onze allereerste 
nieuwjaarsduik op de maasvlakte.  

In april wederom de konings-
kermis, waar wij hebben 
beveiligd. 

In mei 2 roei regatta’s: de dutch 
marines memorial regatta en de 
Damen Race. 

En in juni natuurlijk het 
kinderbeestfeest: ons jaarlijkse 
uitje met de kinderen met 
gezondheidsproblemen. 

In juli waren we van de partij bij 
3 dagen picnic island en het 

terugkerend evenement: de 
openwater zwemwedstrijden 
Binnenmaas. In augustus 
opgevolgd door twee festivals in 
de oude haven en in Delfshaven. 
Dit jaar in september weer terug 
naar de binnenmaas voor de 
triathlon en nog een roeiregatta 
voor de lion’s club. Als afsluiting 
van het jaar hebben wij ook de 
Sint nog binnen gehaald in 
Ridderkerk. 

De beveiligingen vinden plaats 
met zeer gedreven medewerkers 
van de RRB. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom! Opgave van nieuwe 
beveiligers kan altijd via 
beveiligingen@rrb.nu. 
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Overzicht beveiligingen 

Datum Beveiliging Inzet boten 

april Beach clean up 1 boot 

april koningskermis 1 boot 

mei damen race 2 boten 

mei dutch marines 2 boten 

juni kinderbeestfeest 1 boot  

juni/juli picnic island 4 boten 

juli lange afstand zwemmen binnenmaas 1 boot 

auustus oude haven festival 1 boot 

augustus kade festival 2 boten 

september triathlon binnenmaas 1 boot 

september lions club 2 boten 

november sint intocht 1 boot 
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Strandwacht  
Voor alweer het 6e 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 
inspanningen 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 7 april in 
“de speeltuin”, is 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 1 en dinsdag 2 mei is 
gedaan door de vaste 
keuringsartsen van huisartsen-
praktijk Blankenburg in 
Rozenburg.  

Aan opleidingen is de nodige 
aandacht geschonken. Zo is op 
zaterdag 8 en zaterdag 29 april de 
EHBO-herhaling voor de huidige 

groep strandwachtleden 
gehouden in de post op de 2e 
Maasvlakte.  

Ook zijn er op 25 april weer vier 
junior leden geslaagd voor hun 
EHBO diploma. 

Op 26 augustus zijn enkele jonge 
leden geslaagd voor het lifeguard 
beach examen, dat samen met de 
reddingsbrigade Rockanje is 
afgenomen. 

Daarnaast zijn er op 16 
september een aantal leden 
geslaagd voor het examen 
Lifeguard schipper beach en het 
examen lifeguard schipper open 
water.  

VPR/staatsbosbeheer  heeft de 
RRB, als uitvoerende partij, 
wederom gefaciliteerd. In nauwe 
samenwerking met de gemeente 
Rotterdam, het Havenbedrijf, 
VPR/staatsbosbeheer 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 



Jaarverslag van de secretaris over 2017 
 

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 22 

optimale start van het 
strandseizoen.  

Er was dit seizoen een incident 
met 2 van onze eigen boten, wat 
door een miscommunicatie met 
de meldkamer uitgroeide tot een 
onnodig grote uitruk van 
verschillende hulpinstanties. Dit 
leverde helaas wat onjuiste 
publiciteit op. 

Als positieve noot bleken de 
eerdere oefeningen met de 
brandweer en de KNRM zeer 
nuttig te zijn geweest. En zijn er 
veel leringen getrokken om de 
samenwerking met de andere 
hulpinstanties te verbeteren. 

De bouwvak is van zaterdag 22 
juli tot en met zondag 13 
augustus. Ook dit seizoen was er 
weer voldoende animo voor 3 
volledige weken geweest. 
Gemiddeld zijn er in deze periode 
elf leden per dag aanwezig 
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 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 hulp-
verlening in de ruimste zin van het 
woord. De laatste bewakingsdag 
was op zondag 10 september. In 
dit weekend is er opgeruimd en 
schoongemaakt. Alles is winter-
klaar gemaakt en de spullen zijn 
opgeborgen.  

Door de vele opleidingen en 
trainingen houden wij het niveau 
hoog en borgen wij de kwaliteit 
van onze leden. In 2017 zijn er 
naast alle cursussen, trainingen 
en dergelijke, totaal 56 
bewakingsdagen geweest. Dit 
was een vrijwillige inzet van 722 
man/vrouw dagen, hetgeen 
neerkomt op gemiddeld 13 
vrijwilligers per dag. Ook hebben 
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we dit jaar weer een aantal 
enthousiaste aspiranten mogen 
ontvangen.  

Foto’s en artikelen van de 
onderwerpen zijn terug te vinden 
op www.RRB.nu. 

Strandwacht reddingsactie overzicht 

 Aantal Omschrijving 

Reddingsactie 0 Hulp aan baders en zwemmers 

 49 
Hulp aan kiters en andere 
watersporters 

EHBO 14 Diverse uiteenlopende EHBO gevallen 

Vermissing/vondeling 4 Jongen/meisje 

Dienstverlening 96 Drijfvoorwerpen etc. 

Hulpverlening dier 9 Honden/duiven etc. 

Wedstrijden 
Er is begonnen met het opzetten 
van een wedstrijdploeg. Het doel 
is om mee te gaan doen met de 
Lifesaving wedstrijden van de 
bond. Een enthousiaste groep van 
oud en jong traint iedere 
woensdagavond tussen 20:15 en 
21:00 in de wilgenring. 

Afgelopen seizoen is er veel 

getraind, en is er op 28 oktober 
met een team meegedaan aan de 
estafette wedstrijd van Schiedam. 
Helaas zijn ze hier laatste 
geworden door diskwalificatie op 
een aantal onderdelen. Maar het 
team heeft er veel van geleerd en 
ondanks de diskwalificatie veel 
plezier gehad. Met veel 
vertrouwen gaat de ploeg in 2018 
verder met haar voorbereidingen. 

 



 

 

 

 

 


