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Inleiding 

In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de gedane activiteiten van 
de Rotterdamse Reddings Brigade in 2018. Dit verslag wordt mogelijk 

gemaakt door verslagen van de commissies en van de verantwoordelijke 
bestuursleden. Onze dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers, die aan 
de totstandkoming hebben meegewerkt. 

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

Van de voorzitter 

Geachte leden en ereleden van de Rotterdamse Vrijwillige Brigade Tot Het 
Redden Van Drenkelingen, kortweg de Rotterdamse Reddings Brigade 
(RRB): 

Hierbij het jaarverslag van 2018: een verslag wat terugblikt op ons 93e 
levensjaar.  

Een dynamisch jaar, waarin we niet hebben stil gestaan en waarbij wij 
hebben ingespeeld op de ontwikkelingen binnen en buiten onze vereniging. 

In dit jaarverslag nemen we u dan ook graag mee naar het afgelopen jaar. 

Allereerst wil ik stilstaan bij de leden die ons in 2018 zijn ontvallen: 

 Wil Annotee (81 jaar)  
 Rob Stornel (66 jaar) 

Dat wij hen mogen herdenken met het nodige respect en dat zij rust mogen 
vinden. Wij zullen hun inzet voor onze brigade nooit vergeten!  

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er vele activiteiten ontplooid gericht 
op de toekomst van de RRB.  
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Op het gebied van besturen 

Het bestuur is op diverse vlakken actief geweest met haar bestuurstaken 
en de koers op de toekomst. Zo is het bestuur intensief aan de slag geweest 

met een beleidsplan voor de komende jaren. Een traject wat ons heeft doen 
nadenken over de toekomst van onze brigade: waar willen we de komende 
jaren naar toe werken en hoe willen we dit bereiken? 

Daarnaast hebben we als bestuur ook teruggekeken, wat er de afgelopen 
jaren al is ontwikkeld en besloten binnen de RRB. Hierbij hebben we oude 

en nieuwe voorstellen gewogen en zo nodig aangepast.  

Een concreet voorbeeld, wat is uitgewerkt en geëffectueerd, is de verdeling 
van de taken binnen de bestaande functies. Hierbij hebben we de 

bestuurders verdeeld in vijf aandachtsvelden waarin eenieder zijn of haar 
verantwoording neemt en verantwoording kan afleggen mocht dit nodig 

zijn.  

Bij het werven van nieuwe bestuurders kunnen we dus ook gerichter 
aangeven wat zijn of haar taak kan worden. De nieuwe verdeling ziet er als 

volgt uit:  

• Bestuur (voorzitter en 2e voorzitter) 
• Secretariaat (secretaris & 2e secretaris)  

• Financiën (penningmeester & 2e penningmeester)  

• Kadervorming, vrijwilligersbeleid & evenementen (commissaris WVP & 
commissaris Opleidingen)   

• Waterhulpverlening (commissaris beveiligingen, commissaris strand en 
Commissaris materiaal)  

Naast dit alles zijn we als bestuur erg druk geweest met vraagstukken, zoals 

de AVG-wetgeving en wat dit voor ons als RRB betekent. We zijn ons zeker 
bewust van de ontwikkelingen, maar proberen hierin wel te waken dat we 
binnen de regel- en wetgeving de situatie werkbaar houden. 
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Op het gebied van Waterhulpverlening  

In 2018 is onze brigade er wederom in geslaagd om de beveiligingen op 
het strand van de 2e Maasvlakte in goede banen te leiden en dit naast een 

aantal 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. In 2018 zijn we door onze opdrachtgever 

voorzien van een nieuw 4x4 hulpverleningsvoertuig, en is de vloot deels 
vernieuwd en aangevuld. 

Op het gebied van kadervorming, vrijwilligersbeleid & Evenementen   

De commissie opleidingen (CO) en de commissie werving, voorlichting & 
promotie (WVP) zijn intensiever samen gaan werken in 2018, dit als 

voorbereiding voor diverse projecten die in 2019 van start zullen gaan. 
Naast deze samenwerking heeft de WVP een aantal reguliere opdrachten 

en ondersteunende taken binnen de RRB op het gebied van opleiden, 
trainen, werving, voorlichting en promotie. 

In 2018 zijn we, in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland, gestart 

met het project: maatschappelijke diensttijd. Jongeren tussen de 15 en 
21 jaar kunnen op deze manier kennis maken met het vrijwilligerswerk 
binnen de RRB. Gedurende een periode krijgen zij vanuit het project diverse 

trainingen en scholingen aangeboden, zoals onder andere het volgen van 
een EHBO-cursus en een instructeursopleiding. Hier hebben de CO en de 

WVP een grote rol in het stukje werven en trainen van deze jongeren. De 
voorbereidingen zijn veelbelovend voor dit project in 2019.  

Waarderingsbeleid  

Het afgelopen jaar hebben we op gepaste wijze Frannie de Zwaan en Bertus 
Vellinga mogen waarderen met het gouden waarderingsteken van de RRB. 

Aanleiding was hun grote staat van dienst maar tevens ook hun afscheid 
als actief medewerker binnen de baden en onze strandploeg. 

Jeanette van der Hoek-Stornel is op de gehouden ALV benoemd als erelid. 

Gedurende vele jaren heeft Jeannette met een warm sociaal hart de RRB 
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bijgestaan. Mede hiervoor kreeg zij o.m. in 2015 de Erasmusspeld van de 
gemeente Rotterdam. Zoals in ons huishoudelijk reglement in artikel 10 is 
verwoord zijn leden van verdienste, die leden die zich langdurig op 

technische, bestuurlijk en of administratief gebied hebben ingezet voor de 
RRB. Tot lid van verdienste zijn benoemd Ronald Hoek, Erik Gemen en Ans 
Oudenes. 

Opleidingen 

De Rotterdamse Reddings Brigade heeft in 2018, tijdens de centrale 

examens, aan 460 leden een zwem- of reddingsdiploma mogen 
overhandigen. Dit is een aantal waar wij trots op mogen zijn.  

Workshops gehouden in 2018 

De Commissie Opleidingen heeft het afgelopen jaar verschillende 
workshops georganiseerd voor de medewerkers.  

• Workshop instructie:   deelname door 32 instructeurs  

• Workshop examinatoren:   deelname door 10 instructeurs 

• Advanced EHBO-workshop:  deelname door 83 instructeurs 

• Werkbegeleiders:  deelname door 3 instructeurs    

Blik op de koers van morgen     

In het jaar 2018 hebben we met elkaar vele jongeren binnen Rotterdam en 
daarbuiten leren zwemmen en leren redden. We hebben vele dagen 
doorgemaakt op land en water ter bescherming van onze medemens. En 

dit alles in dienst van de samenleving en ter voorkoming van de 
verdrinkingsdood.  

Binnen alle onderdelen van de RRB worden vele stappen richting de 

toekomst gemaakt. En ik ben mij ervan bewust dat niet alles 100% slaagt 
of draait. Maar wat ik het afgelopen jaar wel mocht ervaren is dat alle 

vrijwilligers binnen onze brigade zich met hart en ziel inzetten om onze 
koers naar de toekomst voort te blijven zetten. Dit alles in de voetsporen 
van de mensen die ons hierin voorgingen. Dat we met elkaar kritisch blijven 
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op onze koers is goed en toont de betrokkenheid, die we met elkaar voelen 
en mogen ervaren. Maar waar kritisch gekeken mag worden moet ook 
ruimte zijn voor waardering voor de mensen, die het in deze tijden 

aandurven om zich voor de samenleving in te zetten.  

Ik ben dan ook trots op de inzet van al onze medewerkers in 2018, en heb 
er vertrouwen in dat wij in 2019 met elkaar verder varen op de koers van 

de toekomst. 
 

Kevin van Hengel 
Voorzitter 
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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 2018 verzekerd 
voor:  

Transport van goederen 

Deze is afgesloten voor goederen die worden vervoerd, zoals onder meer 
communicatieapparatuur en overlevingspakken. Deze goederen zijn tegen 

schade en diefstal verzekerd. 

Ongevallen van medewerkers  

Medewerkers van de RRB zijn verzekerd tegen letsel, invaliditeit of 

ongevallen, die 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 contributiegelden, de waarde van de diploma’s en 

insignes. 

In 2018 is het project “pinnen in de baden” afgerond. Na een geslaagde 
proef in Zwembad Oost heeft nu elk bad de mogelijkheid om te pinnen. 

Heel veel betalingen worden momenteel verricht met de pinautomaat en 
onze administratieve medewerkers behoeven niet meer met substantiële 

hoeveelheden contant geld over straat.  
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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 
aanleiding van incident met twee van onze motoren; deze zaak is 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   

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 waarover zij beslist, bijvoorbeeld het afsluiten van contracten, 

beveiligingsovereenkomsten en dergelijke dat zij hiervoor verzekerd moet 
zijn. Het afgelopen jaar zijn er geen claims geweest 

ARBO  

In 2018 zijn er 4 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. 
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Beveiligingen 

Ook dit jaar hebben wij onze diensten aangeboden bij diverse 
evenementen. 

Zo was er in januari beveiliging aanwezig bij onze 2e nieuwjaarsduik op de 
Maasvlakte. In maart hielpen wij bij de beach cleanup. In april hebben wij 
wederom bij de koningskermis beveiligd. In mei de Dutch Marines Memorial 

Regatta. En in juni natuurlijk het kinderbeestfeest, ons jaarlijkse uitje met 
de kinderen met gezondheidsproblemen. In juli hadden wij Picnic Maritiem 

District Sinfonia, de baardmannetje triatlon en natuurlijk de openwater 
zwemwedstrijden aan de Binnenmaas. In september het Oude Haven 
festival, de Lion’s Club roeiregatta, wederom de triatlon aan de Binnenmaas 

en voor het eerst sinds lange tijd hebben een aantal medewerkers beveiligd 
bij de triatlon aan het Zwarte Plasje. In november hebben we de Sint weer 

binnen gehaald in Ridderkerk. Als afsluiting van het jaar hebben we 
vervolgens in december nog deelgenomen aan Serious Rescue. 

Uiteraard een woord van dank aan alle medewerkers, die zich weer met 

veel enthousiasme hebben ingezet. 

Serious Rescue 

Dit jaar heeft de RRB weer met een team deelgenomen aan de actie Serious 

Rescue ten behoeve van de grotere actie Serious Request.  

 Samen met diverse andere brigades 

zijn wij met 33 boten van Nijmegen 
naar Utrecht gevaren, waar wij als 
Reddingsbrigade Nederland een cheque 

hebben mogen overhandigen met het 
bedrag van € 16.431,35. Voor De Life 

Line actie van het Rode Kruis. Als 
brigade hebben we dit jaar € 1137,00 
opgehaald; een mooie prestatie. 
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Strandwacht  

Voor alweer het 7e seizoen beveiligt de Rotterdamse Reddings Brigade het 
strand op de 2e Maasvlakte. Zoals ieder jaar zijn voorafgaand aan het 

strandseizoen van het bestuur en de strandwachtleden de nodige 
inspanningen gevraagd. Zo vonden er diverse besprekingen plaats en waren 
er de nodige opleidingen en cursussen georganiseerd voor de 

strandwachtleden.  

De voorjaarsvergadering voor de strandwachtleden, op 7 april in “de 

speeltuin”, werd drukbezocht door enthousiaste en nieuwsgierige leden, die 
erg benieuwd waren wat hen komend seizoen allemaal te wachten staat.  

Aan opleidingen is de nodige aandacht gegeven. Zo was op zaterdag 8 en 

zaterdag 29 april de EHBO-herhaling voor de huidige groep 
strandwachtleden gehouden in de strandpost op de 2e Maasvlakte.  

Op 25 april zijn er vier junior leden geslaagd voor hun EHBO-diploma. 

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 
overeenkomsten opgesteld. Ieder jaar wordt, voorafgaand aan het 
strandseizoen, het materieel op een aantal dagen (in het weekend) door de 

strandwachtleden onder handen genomen voor een optimale start van het 
strandseizoen.  

Dit seizoen waren een aantal voer- en vaartuigen toe aan vernieuwing. We 
hebben een nieuwe 4x4 auto, twee nieuwe ribcrafts en twee nieuwe seadoo 
waterscooters van de gemeente ontvangen. 
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De bouwvakbewaking was van zaterdag 21 juli tot en met zondag 12 
augustus. Ook dit seizoen was er voldoende animo bij de strandwachtleden 
voor drie volledige weken bezetting. Gemiddeld waren er in deze periode 

negen leden per dag aanwezig.  

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 
meer dan 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 9 september. In dit weekend is er 
opgeruimd, schoongemaakt, alles winterklaar 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 2018 zijn er naast alle cursussen, 
trainingen en dergelijke, totaal 56 bewakingsdagen geweest en zijn er door 

de ultiem warme zomer veel bewakingsuren gedraaid. Dit was een 
vrijwillige inzet van 628 man/vrouw dagen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 

elf vrijwilligers per dag. Ook mochten we dit jaar weer een aantal 
enthousiaste aspiranten ontvangen.  
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Strandwacht reddingsactie overzicht 2018 

 Aantal Omschrijving 

Reddingsactie 0 Hulp aan baders en zwemmer 

 22 Hulp aan kiters en andere 

watersporters 

EHBO 58 Diverse uiteenlopende EHBO 
gevallen groot/klein 

Vermissing/vondeling 20 Jongen/meisje 

Dienstverlening 105 Drijfvoorwerpen etc. 

Hulpverlening dier 8 Honden/duiven etc. 
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Wedstrijden 

Het opzetten van een wedstrijdploeg is in 2018 gecontinueerd. Het 
uiteindelijke doel is om mee te gaan met de Lifesaving wedstrijden van de 

bond. In 2018 is dit nog niet gelukt. We hebben nu een enthousiaste groep 
van oud en jong die iedere woensdag avond tussen 20:15 en 21:00 in de 
Wilgenring traint. Afgelopen seizoen is er veel getraind, en zijn er speciale 

lessen geweest om onder andere de borstcrawl te perfectioneren. 

Evenementen 

De brigade verzorgde zwemlessen in vijf verschillende baden. Daarnaast 
werden nog een groot aantal evenementen georganiseerd en werd ook door 
een groot aantal medewerkers de Maasvlakte beveiligd en andere 

beveiligingen uitgevoerd. Hiervoor zijn zo’n 130 vrijwilligers binnen de 
Rotterdamse Reddings Brigade actief. 

Nieuwe evenementen en bekende tradities in 2018 zijn:  

Clinic 

Op donderdag 8 en 15 februari verzorgde de RRB een clinic voor de 

studenten van het Thorbecke College. De school verzorgde het zwemwater 
in het Polderbad in Nieuwerkerk aan den IJssel en wij verzorgden een 
interessante les waarin centraal stond wie wij zijn en wat wij als brigade 

allemaal doen. In totaal hebben zo'n 35 leerlingen deelgenomen. Zowel 
studenten als de betrokken leraren waren na afloop positief over onze 

vereniging. Degenen die de clinic verzorgden waren ook enthousiast, want 
wat is het superleuk en dankbaar om ons op deze manier te profileren en 
tevens de nodige voorlichting te geven. Aangezien alle deelnemers al in 

bezit waren van zwemdiploma's konden wij ons helemaal richting op het 
redden van een drenkeling. 
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Nieuwjaarsduik 

Dit jaar is voor de tweede keer de nieuwjaarsduik georganiseerd bij de 
strandpost aan de Tweede Maasvlakte. Op het hoogtepunt waren er zo’n 65 

aanwezigen, waar wij zeker trots op zijn.  

De nieuwjaarsduik was een echte beproeving gezien het een stuk kouder 
was met een harde wind. Er hebben dertien leden gedoken en drie 

uitgenodigde brandweermannen. De bewaking was weer geregeld door 
onze eigen ploeg. Iedereen is veilig en enthousiast terug het water uit 

gekomen. 

 

Onderling zwemfeest 

Zaterdag 14 april 2018 werd het jaarlijkse Onderling zwemfeest gehouden, 

traditioneel in het Oostelijk zwembad. De bijna 50 deelnemers gingen de 
strijd aan om de verschillende medailles te winnen. In verschillende 
leeftijdscategorieën en verschillende onderdelen werden zo de kampioenen 
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gekroond. Alle vijf de zwembaden waren vertegenwoordigd. Door de nodige 
aanmoedigingen werd het oprecht een feest. Ook dit jaar gingen de 
zwemmers uit zwembad de Wilgenring met de Mulderbeker naar huis. De 

Mulderbeker wordt uitgereikt aan het zwembad met de meeste medaille 
punten.  

Vaderdag 

Op Vaderdag 17 juni 2018 werden stoere vaders uitgenodigd om met de 
FutureLand Express mee te gaan voor een demo van de brandweer en onze 

reddingsbrigade. Het was een samenwerking met Futureland, de brandweer 
en onze strandwachtleden.  Heel de dag hebben wij met een reddingsboot 
voor de deur gestaan. Er zijn vele selfies gemaakt en de nodige informatie 

verstrekt. Daarnaast vertrok om 14 uur de bus om langs de strandpost te 
rijden voor een demo van onze activiteiten.   

Natuurlijk werd alles uit de kast gehaald. De strandploeg van de dag heeft 
met diverse boten en voertuigen een demoredding uitgevoerd. Mooie 
promotie van onze vereniging en een goede oefening.  

Open zwembaddag 

Op zondag 24 juni was er voor het eerst in Rotterdam een open 
zwembaddag.  Tijdens deze dag waren er in alle Rotterdamse zwembaden 

workshops van verenigingen en natuurlijk was er ook plaats voor vrij 
zwemmen. In zwembad de Wilgenring en in Alexanderhof zijn wij 

uitgenodigd om een workshop te geven. In beide zwembaden hebben wij 
een demonstratie gegeven. Daarna was er tijd genoeg voor de bezoekers 
om het zelf te proberen. Het was leuk dat ouders samen met hun kind 

kwamen om het te ervaren.  
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Gekleed zwemmen: 

Al sinds 1990 is er de mogelijkheid om eenmaal in het jaar 1000 meter 
gekleed te zwemmen. Ook 250 en 600 meter is mogelijk. Omdat dit een 

hele prestatie is, ontvang je na het volbrengen een medaille. In 2018 
hadden wij in totaal 100 deelnemers aan deze mooie beproeving. Met als 
klap op de vuurpijl een internationale zwemmer uit België.  Buiten dat het 

een hele prestatie is en een goede 
oefening voor het diploma 

zwemmen, is het ook een feestje. 
Jong en oud, leden en familieleden 
kunnen meedoen en zo hun eigen 

uitdaging aangaan. Door een 
verkregen startnummer, wordt er 

bij elke baan geturfd. Op deze wijze 
houden de tellers bij hoeveel er 
gezwommen wordt.  

Wil je meedoen, houd dan de website in de gaten zodat je in de maand 
september weer mee kan zwemmen. Of vraag in het bad om informatie.  

Afscheid medewerkers 

Wanneer je als trouwe medewerker stopt bij de brigade willen we met een 
bescheiden feestje onze blijk van waardering tonen voor jouw inzet. Dit 

gaan wij voortaan elke tweede donderdag in november doen. Dit jaar was 
het 8 november waarop wij afscheid namen van twee trouwe medewerkers. 
Samen waren zij zo’n 100 jaar actief voor onze brigade. 

Sinterklaas: 

De Sinterklaasviering was een ander jaarlijks terugkomend feestje. Dit jaar 

voor het eerst met pieten die onbekend waren voor de brigade.  Met veel 
dans, zang en spetters werd Sinterklaas met zijn zwarte pieten welkom 
geheten. Natuurlijk kregen onze kinderen hiervoor pepernoten en een 

cadeautje terug.  
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WVP algemeen 

Naast de externe activiteiten zet de commissie werving voorlichting en 
promotie zich ook in om te assisteren bij andere activiteiten en commissies 

te ondersteunen.  De aandacht zal altijd liggen op naamsbekendheid van 
de RRB en het laten zien wat wij kunnen en doen, want onbekend is 
onbemind. Zo heeft onze Facebookpagina ondertussen al meer dan 600 

volgers. 

Maar naast werven en informeren is ook het behouden van medewerkers 

een doel van de WVP.  Dit laten wij blijken door onze medewerkers te laten 
zien dat zij gewaardeerd worden. Ook dit jaar hebben er weer medewerkers 
een bronzen, zilveren en of gouden medaille gehad. Helemaal bijzonder was 

het voorstel tijdens de algemeen ledenvergadering om een gewaardeerde 
collega uit te roepen tot erelid. Hier is positief op gereageerd.  

In 2019 zijn Verklaringen Omtrent het Gedrag, de zogenaamde VOG’s, 
verplicht. Dit blijft dus een aandachtspunt, waar wij ook in 2018 aan 
gewerkt hebben. Een VOG is een screening van medewerkers waaruit blijkt 

dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van 
een functie in onze vereniging.   

Het ledenaantal is dit jaar helaas teruggelopen. Waar wij in januari 

begonnen met 765 leden zijn wij in december het jaar geëindigd met 648 
leden. Deels is de terugloop te verantwoorden door een opschoning in de 

administratie.  Het doel van de opschoning was om een zo reëel mogelijke 
lijst over te houden.  Het aantal medewerkers is eveneens iets 
teruggelopen. Dit jaar begonnen wij met 138 vrijwillige medewerkers; eind 

december hadden wij er nog 130.  

Ook bij de bond is er het besef dat vrijwilligerswerven moeilijk is. Daarom 

hebben zij dit jaar op hun website een vacature pagina voor lifeguards 
aangemaakt. Uiteraard hebben wij ons hier direct op ingeschreven. Dit 
heeft reeds een aantal reacties opgeleverd.   

Daarnaast doet Reddingsbrigade Nederland mee aan de maatschappelijke 
diensttijd: een nieuwe uitnodiging voor jongvolwassenen om zich in te 
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zetten als vrijwilliger in de maatschappij.  Dit wordt landelijk uitgerold en 
gedragen door de politiek. In 2018 gingen wij in gesprek met onze bond en 
zijn begonnen als pilotbrigade. Iets wat in 2019 meer aandacht van ons 

vraagt en meer zichtbaar zal worden voor onze leden. Dit heeft onder 
andere tot doel dat wij nieuwe enthousiaste vrijwilligers aantrekken.  

Zwemmersaantallen 

2018 2017 2016 2015 2014 

13132 14659 14948 14586 12651 

In 2018 zijn er minder zwemmers geweest ten opzichte van voorgaande 
jaren.  Dit heeft nog niet geleid tot een negatief resultaat in 2018 voor 

uitgaven versus inkomsten. Het bestuur zal de aantallen komend jaar 
nauwkeurig blijven volgen.  
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Financiële steun 

De Rotterdamse Reddings Brigade is de gemeente Rotterdam wederom 
erkentelijk voor de jaarlijkse financiële steun per jeugdlid. Een bijdrage 

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

Verder hebben wij donaties mogen ontvangen van een aantal ereleden, 

waarvoor ook onze dank! 

Opleidingen 

De Commissie Opleidingen heeft dit jaar flink gewerkt aan veranderingen 
binnen de huidige structuur zowel intern als extern.  

Zo is er een goede samenwerking ontstaan tussen de Commissie 

Opleidingen en de Commissie Werving Voorlichting en Promotie (WVP).  

De commissie hield zich voor een groot deel bezig met het voorbereiden 

van de examens en opleidingen vanuit de vijf zwembaden van de RRB. 
Daarnaast richt de commissie zich op het voorbereiden en uitvoeren van 
een aantal workshops. De workshops zullen ook in 2019 zijn voortgang 

vinden voor nieuwe medewerkers en de huidige instructeurs.  

Binnen RRB wordt er momenteel hard gewerkt aan het werven van nieuwe 
instructeurs, die de instructeursopleiding van de Bond (reddingsbrigade 

Nederland) willen gaan volgen. Er is een groot tekort aan goed opgeleide 
instructeurs. Er zijn veel instructeurs nodig met de nodige kennis van zaken. 

Om dit te realiseren wordt er in elk zwembad een werkbegeleider opgeleid 
door onze praktijkopleider en de WVP (Marleen Soeters en Chantal 
Vellekoop). Hiermee kunnen wij de toekomstige instructeurs een goede en 

intensieve begeleiding bieden.  

Ook is de Commissie Opleidingen bezig met het vernieuwen van de 

opleiding “aanstelling leerkracht”. Hiermee worden jonge aankomende 
instructeurs, die nog niet aan de eisen van het instructeursdiploma kunnen 
voldoen, gestimuleerd en gemotiveerd.  
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Het opleiden van het kader is een belangrijk item en dit is dan ook een 
speerpunt voor de komende jaren. Zo kunnen wij de leerlingen c.q. 
kandidaten nog beter instrueren en begeleiden om het slagingspercentage 

te kunnen verhogen. Kortom het op peil houden en verbeteren van de 
huidige kennis en het waarborgen van de kwaliteit, en het opleiden van 
nieuwe instructeurs zijn de speerpunten van het beleid van de commissie.  

Tevens houdt de commissie zich bezig met het organiseren van het centraal 
examen. Dit vindt 2x per jaar plaats. Deze Centrale examens worden 

gehouden voor de examenkandidaten uit alle zwembaden waar de RRB 
lesgeeft, en voor alle diploma’s dus voor het zwem ABC en alle 
reddingsdiploma’s van de Bond.  

Het doel is om de kwaliteit en het enthousiasme hoog te houden. Natuurlijk 
kan de commissie dit niet alleen en zijn wij blij met de hulp van alle 

instructeurs.  

Workshop instructie 

Tijdens deze workshop hebben de instructeurs kennis gemaakt met de 

nieuwe grepen en hebben zij ervaring opgedaan hoe je ook anders 
watergewenning les kan geven.  Dit is in samenwerking gegaan met de 
Schiedamse Reddingsbrigade.     

Workshop examinatoren 

De Commissie Opleidingen is op zoek naar nieuwe examinatoren. Daarom 

hebben zij een avond georganiseerd om duidelijkheid te geven aan 
toekomstige nieuwe examinatoren. Deze workshop zal vaker terugkomen 
om de instructeurs ook doorgroeimogelijkheden aan te bieden.   

Advanced EHBO workshop 

In zwembad de Wilgenring heeft er een bijzondere workshop 

plaatsgevonden. Twee ambulancebroeders hebben instructeurs uitleg 
gegeven hoe je kan handelen als zich letsel voordoet en groter is dan waar 
wij eigenlijk niet voor zijn opgeleid. Voor de mensen die zowel in het 
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zwembad en op strand vrijwilliger zijn was dit een zeer leerzame workshop.  

Omdat er veel belangstelling was voor deze workshop en niet iedereen 
hieraan kon deelnemen zullen wij deze workshops nogmaals organiseren in 

een ander zwembad zodat de andere instructeurs hier ook aan mee kunnen 
doen.   

EHBO-opleidingen 

Ook dit jaar waren er weer opleidingen en herhalingen voor het EHBO-
diploma bij de RRB en natuurlijk weer onder de bezielende leiding van de 

heer Cor van der Knijff. 

Omdat wij onze medewerkers goed willen opleiden en EHBO een must is 
voor de diverse opleidingen biedt de RRB deze opleiding aan. De groep 

kandidaten die hier op dit moment mee bezig zijn, zullen in 2019 examen 
gaan doen. 

Binnen de Rotterdamse Reddings Brigade zijn er momenteel twee 
kandidaten die de EHBO-instructeurs opleiding gaan volgen. Zodoende 
zorgen we ervoor dat in de toekomst ook deze EHBO-opleiding 

gegarandeerd kan worden gegeven aan onze leden. 
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Behaalde diploma’s in 2018 
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ENVOZ A 35 40 10 18 11 3 117 

ENVOZ B 22 23 15 17 16 2 95 

ENVOZ C 11 19 14 14 10  68 

ENVOZ goudvis 
 

      

ENVOZ inktvis 
 

      

ENVOZ maanvis 
 

      

JR 1 9 8 8 12 7  44 

JR 2 4 4 3 3 1  15 

JR 3 6 11 1 1 2  21 

JR 4 9 10 1 2   22 

ZR 1 6 4  3 6  19 

ZR 2 3 2 4  5  14 

ZR 3 3 1 7  2  13 

ZR 4 3  2    5 

LS 1  2   1  3 

LS 2 
 

1     1 

LS 3 
 

      

insigne 1 
 

      

insigne 2 
 

      

insigne 3 
 

      

RRB-diploma 
     

 
 

Totaal 111 125 65 70 61 5 437 

Aantal gezakte kandidaten: 2x ENVOZ, 3x zwemmend redder en 4x life-

saver. 
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De Rotterdamse Reddings Brigade is bij de Belastingdienst bekend als een ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Indien u een schenking wilt doen of een legaat wilt nalaten aan een ANBI, 

levert dit fiscale voordelen op. Deze informatie heeft als doel het vertrouwen van het publiek in de 

filantropische sector te bevorderen. Voor 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
http://www.belastingdienst.nl/anbi


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: vacant 
Penningmeester: Theo Soeters 

2e penningmeester: Arnold Kok 
Bestuursleden: Björn van Bogaert , Martijn van Dongen, Jenske Gerrits  
 Justin van Hengel, Chantal Vellekoop 

Erevoorzitter: Peter Tijl  
  
Cluburen 

Zwemcentrum Rotterdam 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 
18:00-18:45 kinderen 
18:45-19:30 kinderen 

19:30-20:15 andersvaliden en hogere diploma’s 
20:15-21:00 wedstrijdploeg en medewerkers 
 
 

Rotterdamse Reddings Brigade 
Opgericht op 1 november 1925. 

Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (K.N.B.R.D). 

Registratienummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel. 


