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Inleiding 

Dit verslag is het laatste jaarverslag van de huidige secretaris. Na zo’n 13 
jaar secretaris geweest te zijn in het bestuur van de Rotterdamse 

Reddingsbrigade is de tijd gekomen om mijn functie vacant te stellen en 
andere uitdagingen aan te gaan. 

Met heel veel plezier denk ik terug aan de bestuursleden en de voorzitters. 

Ik heb onder leiding van een drietal voorzitters het secretariaat behartigd: 
Peter Tijl, Coen van Dee en de huidige voorzitter Kevin van Hengel. 

De oudere leden van de Brigade kunnen zich wellicht nog herinneren dat ik 
voorheen ook onderdeel uitmaakte van het bestuur, onder leiding van Chris 
Tijl. In die tijd ben ik de organisator van de examens voor de Brigade 

geweest. Ook maakte ik deel uit van de landelijke Technische Commissie; 
voorzitter van die commissie was ook Chris Tijl. 

Naast examens heb ik meegewerkt aan diverse activiteiten, zoals onder 
andere het medewerkersfeest, jeugddagen, zwemwedstrijden en vele 
anderen. Ik kijk terug op fijne vele jaren, van postzegel tot computer. Met 

dank aan alle bestuursleden, commissieleden en medewerkers van de RRB. 
Ik heb het allemaal meegemaakt. We leven in een tijdperk waarin 
vrijwilligerswerk niet van zelfsprekend is. Er zijn weinig mensen te vinden, 

wat ik zeer betreur. 

Het jaarverslag kan alleen tot stand komen als bestuurders en medewerkers 

de verslagen inleveren. Mijn dank gaat dan ook uit naar allen! Ik spreek de 
wens uit dat u dit verslag met veel plezier leest. 

Wim Soeters 

Van de voorzitter 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019 dat terugblikt op ons 94e levensjaar. 

Een dynamisch jaar waarin we niet stil hebben gezeten. In dit jaarverslag 
nemen we u dan ook graag mee in hoe het ons is vergaan in 2019. 



Jaarverslag van de secretaris over 2019 

 Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 3 

Op het gebied van besturen 

Het bestuur is op diverse vlakken actief geweest met haar bestuurstaken, 
de koers van de dag en van de toekomst.  

Een traject dat 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?’. In 2019 hebben we wederom ingezet op de ontwikkeling 

van een toekomstbestedingsbeleid en de uitwerking hiervan. Dit maakt dat 
een beleidsplan nooit 100% af is. Het blijft vooral voor een vereniging een 

dynamisch stuk wat houvast moet bieden voor onze organisatie.  

Een afvaardiging van het bestuur heeft zich in 2019 verder verdiept in onze 
statuten en het huishoudelijk regelement. Hierbij zijn we gesteund door 

organisaties als Vereniging en Recht, die ons op juridisch vlak ondersteunen 
bij dit proces. Mede door de veranderende wetgeving is het noodzaak om 

dit proces secuur en niet overhaast aan te pakken. We willen immers 
voortborduren op de huidige statuten en regelementen. Oude schoenen 
kunnen we makkelijk weggooien, maar goede nieuwe vinden is een kunst 

op zich.  

Op het gebied van Waterhulpverlening  

In 2019 is onze brigade er wederom in geslaagd om de beveiligingen op 

het strand van de Tweede Maasvlakte in goede banen te leiden. Het was 
een jaar met extremen en dan met name het weer. Dit hebben we afgelopen 

zomer mogen ervaren. Met vele mensen is gewerkt om de diensten vol te 
krijgen en zo onze inzet optimaal te houden. Jong en oud hebben zich 
hiervoor ingespannen. Het doet het bestuur goed om te zien dat de ploeg 

ook meer en meer bekend wordt bij de jeugd. Diverse organisatoren van 
evenementen hebben gebruik gemaakt van onze preventieve 

dienstverlening als waterhulpverleners.  

In 2018 is onze gewaardeerde collega Rob Stornel overleden. In 2019 heeft 
onze strandwachtploeg hem, in samenspraak met de nabestaanden, op 

gepaste wijze eer bewezen door het plein bij onze post om te dopen tot het 
Rob Stornelplein.  
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Kadervorming, Evenementen & Vrijwilligersbeleid  

In 2019 zijn vele activiteiten ontplooid door de commissies Werving, 
Voorlichting en Promotie (WVP) en de Commissie Opleidingen (CO).  

Uit een in 2019 gehouden evaluatie is gebleken dat de onderlinge 
samenwerking nog beter kan en er op diverse vlakken punten zijn die 
parallel lopen en waar beide commissies bij betrokken zijn. Daarnaast is ons 

opgevallen dat er minder mensen interesse hebben in een extra functie 
binnen de RRB. 

Dit heeft erin geresulteerd dat we in het laatste kwartaal van 2019 het plan 
zijn gaan uitwerken om de commissie WVP en CO over te laten lopen in de 
nieuw in te richten Commissie Kadervorming, Evenementen & 

Vrijwilligersbeleid (KEV), met aan het roer twee bestuursleden die de 
diverse werkgroepen gaan aansturen. Hiermee verwachten we de 

werkzaamheden verder te stroomlijnen. Liever één onderwerp goed op 
pakken, dan vijf onderwerpen half. 

In 2020 zal deze commissie gaan proefdraaien en half 2020 wordt er 

geëvalueerd wat de mogelijke verbeterpunten zijn. Het bestuur speekt in 
ieder geval de verwachting uit dat we hiermee een volgende stap kunnen 
zetten naar een toekomstbestendige structuur, waarbij commissie en 

werkgroepen optimaal kunnen ondersteunen bij onze (dagelijkse) 
werkzaamheden. 

De commissies hebben zich het afgelopen jaar ingezet om kaderleden te 
werven en te behouden, mede door het organiseren van (bij)scholingen.  

Zo kan het kader (onze vrijwilligers) de werkzaamheden goed uitvoeren 

binnen de RRB. In 2019 zijn er diverse workshops aangeboden en is er veel 
werk verzet in het verder uitwerken van beleid en kwaliteit.  

Zo kunnen we medio 2020 naast het al bestaande aanbod ook van start 
gaan met de opleiding RRB Jeugdinstructeur en hebben de diploma’s en 
insignes van de Brigade een nieuw leven gekregen binnen de RRB.  
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Diverse evenementen, zowel intern als extern, hebben in 2019 
plaatsgevonden. Ook dit jaar stonden de Nieuwjaarsduik, het Onderling 
Zwemfeest, Gekleed Zwemmen en het jaarlijkse bezoek van de Sint met 

zijn Pieten weer op ons programma.  

In 2018 zijn we in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland en het 
Ministerie van VWS gestart met het project ‘De Maatschappelijke Diensttijd’, 

ook wel bekend als de MDT. Jongeren tussen de 13 en 27 jaar kunnen op 
deze manier kennis maken met het vrijwilligerswerk binnen de RRB. In 2019 

zijn we hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan. En met succes! We zijn 
gestart met ruim 32 deelnemers, waarvan een deel nieuwe vrijwilligers zijn 
binnen de RRB.   

Waarderingsbeleid  

Als bestuur zijn we nog steeds bezig de juiste verhoudingen te zoeken om 

de waardinging voor onze vrijwilligers vorm te geven. Het bestuur streeft 
ernaar om al onze leden op gepaste wijze te belonen voor hun inzet in het 
verleden en heden. 

Eén van de initiatieven daarvoor is het beschikbaar stellen van een klein 
budget per medewerker, zodat er een leuke activiteit in teamverband 
georganiseerd kan worden. 

Het afgelopen jaar is het bestuur in gesprek geweest met de Gemeente 
Rotterdam. We streven naar een vaste structuur voor het toekennen van 

gemeentelijke onderscheidingen voor medewerkers van de RRB.  

Binnen de RRB hebben wij een lange traditie 
als het gaat om waarderen. Zo verzocht het 

bestuur tijdens de ALV van 2019 om Frannie 
de Zwaan en Bertus Vellinga te benoemen tot 

erelid. De ALV heeft hier mee ingestemd.   

Anton Bunk en Erwin de Zeeuw zijn benoemd tot Lid van Verdienste. 
Hetty Ham-Meeder en Adrie de Keijzer zijn 50 jaar lid van de RRB. 
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Het gouden waarderingsteken werd toegekend aan Rob Buijs, Helma 
Hemrica, Thomas van der Mast en Koen van Tigchelhoven. 

Aan het einde van 2019 ontving de RRB als vereniging het keurmerk “Echt 

Rotterdamse Erfgoed”. Hiermee komt de RRB als 80e organisatie in een 

vaste collectie van het Museum Rotterdam. Een waardering voor ons allen 
voor onze inzet in het verleden en het heden. 

Blik op de koers van morgen     

In 2020 mogen we 95 kaarsen uitblazen op de verjaardagstaart van de RRB. 

We zullen dit op gepaste wijze vieren tijdens onze reguliere evenementen 
en uiteraard met eind 2020 het medewerkersfeest. Naast de terechte 
feeststemming blijven we als bestuur wel waakzaam. Want wie de 95 jaar 

heeft bereikt wil meer! Zo ook de RRB; onze 95e verjaardag is tevens het 
startsein om koers te zetten naar 100 jaar Rotterdamse Reddingsbrigade.  

Niemand weet wat de toekomst ons zal brengen. Met de steeds sneller 
veranderende maatschappij zijn we niet altijd meer verzekerd van succes. 
Dit merken we zowel binnen als buiten de RRB. Waar het in het verleden 

nog als een morele plicht werd beschouwd om je in te zetten voor de 
maatschappij, verandert de wereld om ons heen steeds meer in een 

individuele samenleving. Hierbij is steeds minder ruimte te vinden voor het 
pure en echte vrijwilligerswerk. We staan veel liever tegenover elkaar dan 
naast elkaar. De verwachting is dan ook dat we het de komende jaren niet 

altijd cadeau zullen krijgen.  

Maar met vereende krachten en de echte Rotterdamse mentaliteit komen 
we vast en zeker een heel eind. We zullen ons meer dan ooit moeten 

inspannen om te binden, te boeien en te inspireren. Alleen dan zullen we 
met elkaar de koers vast kunnen houden naar 2025 en daarna! 

Ik wil alle vrijwilligers en leden bedanken voor hun inzet in het afgelopen 
jaar 2019. Zonder jullie geen RRB. We mogen trots zijn op onze vereniging 
en haar leden. We gaan van 2020 een mooi jubileum jaar van maken!   

 
Kevin van Hengel  
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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 risio’s. Zo waren wij in 2019 verzekerd 
voor:  

Transport van goederen 

Deze is afgesloten voor goederen welke 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, 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. 

Geld 

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 

Hierbij is het varend materieel verzekerd. Deze verzekering is van 

toepassing op de binnenwateren van Nederland, België en Duitsland en op 
de Noordzee/Waddenzee voor de kust van Nederland, België en Duitsland, 
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en ook met de vrijheid te verplaatsen en/of te vervoeren (regulier vervoer, 
vervoer ter reparatie of anderszins), op diverse manieren binnen Nederland, 
België en Duitsland. Op deze verzekering is eenmaal een beroep gedaan 

naar aanleiding van een incident met twee van onze motoren. Deze zaak is 
nog in behandeling.  

Rechtsbijstand  

Met 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 waar over 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 2019 zijn er 5 officiële meldingen van ongevallen/bijna ongevallen 

doorgegeven aan het bestuur. Het bestuur heeft bij de diverse 
leidinggevenden binnen onze brigade aangegeven dat het van groot belang 

is om onveilige situaties en ongevallen adequaat 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 

Er is dit jaar door diverse instanties gebruik gemaakt van onze diensten. 
Hieronder volgt een opsomming van de evenementen: 

Januari Onze eigen Nieuwjaarsduik op de Maasvlakte 

Beach cleanup 

April De Koningskermis 

Mei Wipe-out baan 

Dutch Marines Memorial Regatta 

Juni Kinderbeestfeest (uitje voor kinderen met gezondheids-
problemen) 
Damen Roeiregatta 

Triatlon bij Slag Baardmannetje 
Sinfonia in de Oude Haven 

Juli De Open Water Zwemwedstrijden Binnenmaas 

Augustus Zwemwedstrijden in Heerjansdam 
De Lions Club Roei Regatta 

September Triatlon op de Binnenmaas 

Kade festival 
Triatlon bij het Zwarte Plasje 
Filmvoorstelling van Finding Nemo op het water 

December Sinterklaas intocht in Ridderkerk 

Serious Rescue 

Bij de meeste evenementen zijn 1 of 2 boten ingezet, maar in enkele 
gevallen zelfs 3 of 4! Al met al is het een aardig druk seizoen geweest. Onze 
dank gaat uit naar alle medewerkers die zich met enthousiasme hebben 

ingezet.  

Heb je nog nooit een beveiliging gedaan, maar lijkt het je wel leuk?  
Geef je dan vooral op via beveiligingen@RRB.nu.  

Serious Rescue 

Dit jaar heeft de RRB weer met 2 teams deelgenomen aan de actie Serious 

Rescue ten behoeve van de grotere actie: Serious Request, bekend van 
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Het Glazen Huis. Samen met diverse andere brigades is in 36 bootjes van 
Veendam naar Groningen gevaren. Reddingsbrigade Nederland heeft een 
cheque mogen overhandigen met het bedrag van € 20.126,80, waarvan de 

RRB een bedrag van € 710,75 heeft bijgedragen. Dit alles om via het Rode 
Kruis hulp te bieden aan slachtoffers van mensenhandel.  

Onze dank gaat uit naar alle sponsors! 
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Strandwacht  

Voor alweer het 8e seizoen beveiligt de Rotterdamse Reddingsbrigade het 
strand op de Tweede Maasvlakte. Zoals ieder jaar zijn voorafgaand aan het 

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

De voorjaarsvergadering voor de strandwachtleden, op 2 Mei bij “de 
Speeltuin”, wordt drukbezocht door enthousiaste en nieuwsgierige leden, 

die erg benieuwd zijn wat hun komend seizoen allemaal te wachten staat.  

Aan opleidingen is de nodige aandacht geschonken. Zo is op zaterdag 30 
maart, zaterdag 27 april en zondag 14 april de EHBO-herhaling voor de 

huidige groep strandwachtleden gehouden in de post op de Tweede 
Maasvlakte.  

VPR/Staatsbosbeheer heeft de RRB, als uitvoerende partij, wederom 
gefaciliteerd. In nauwe samenwerking met Gemeente Rotterdam, het 
Havenbedrijf, VPR/Staatsbosbeheer en de RRB zijn de benodigde 

overeenkomsten 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.  

Zoals ieder jaar worden de strandwachtleden ook tijdens het seizoen 
bijgeschoold. Een aantal kandidaten hebben examen gedaan en hebben 

een diploma behaald: 

1x Lifeguard 
3x Senior Lifeguard 

2x Lifeguard Chauffeur 
2x Lifeguard Schipper Beach 

2x Lifeguard Schipper Open Water 

De bouwvak was van zaterdag 27 juli tot en met zondag 18 augustus. Er 
was voldoende animo voor 3 volledige weken. Gemiddeld waren er op de 

doordeweekse dagen in deze periode 8 leden per dag aanwezig.  
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Het aantal watersporters blijft explosief groeien en zij zijn in groten getale 
actief op de Tweede Maasvlakte. Mede door de kwaliteit van het materiaal 
en de alsmaar 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. Het 
is opgevallen dat ondanks deze drukte er geen noemenswaardige 

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 15 september. In dit weekend is 
er opgeruimd en schoongemaakt. Alles is 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 2019 zijn er naast alle cursussen, 

trainingen en dergelijke, totaal 60 bewakingsdagen geweest. Dit was een 
vrijwillige inzet van 658 man/vrouwdagen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 
11 vrijwilligers per dag. Ook hebben 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. 
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Strandwacht reddingsactie overzicht 2019 

 Aantal Omschrijving 

Reddingsactie 3 Hulp aan baders en zwemmers 

 30 Hulp aan kiters en andere 

watersporters 

EHBO 34 Diverse uiteenlopende EHBO 

gevallen groot/klein 

Vermissing/vondeling 12 Jongen/meisje 

Dienstverlening 55 Drijfvoorwerpen etc. 

Hulpverlening dier 1 Honden/duiven etc. 

 

Wedstrijden 

Iedere woensdagavond tussen 20:15 uur en 21:00 uur traint een 
enthousiaste groep van oud en jong in Zwembad de Wilgenring. Deze groep 

doet mee aan nachtmarathons en lifesaving wedstrijden. 
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Werving, Voorlichting en Promotie 

2019 was behalve in de zwembaden en op het strand, ook voor de WVP 
weer een druk jaar. Natuurlijk werd er in 2019 stilgestaan bij heel wat 

activiteiten binnen de Brigade. Met 
elkaar kunnen we wel stellen dat wij er 
een feestje van maken! Daarnaast 

waren er evenementen, waarmee wij 
onze Brigade wederom op de kaart 

hebben kunnen zetten.  

Hierna volgt een kleine opsomming van onze hoogtepunten. Daarbij hebben 
wij helaas medewerkers zien vertrekken, maar gelukkig ook nieuwe 

medewerkers mogen welkom heten. 

Waar wij in 2019 zijn begonnen met 648 leden, zijn wij in december 

geëindigd met 658 leden. Een groei van 10 leden. Daarnaast begonnen wij 
dit jaar met 130 medewerkers. In december 2019 hadden wij 147 
medewerkers volgens onze ledenadministratie. Een bevestiging van ons 

gevoel dat wij op de goede weg zijn met de samenwerking tussen de 
verschillende takken van sport binnen en buiten onze Brigade.  

Evenementen 

Nieuwjaarsreceptie 

 

 

Op 6 januari 2019 heeft de RRB voor de derde keer haar eigen 
Nieuwjaarsduik georganiseerd. Het zeewater was ongeveer 6 graden, maar 

dit weerhield onze leden en medewerkers niet van een recordopkomst. 26 
Waaghalzen doken het koude zeewater in, om daarna op te warmen met 

warme chocolademelk en erwtensoep. 
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De nieuwjaarsreceptie werd eveneens druk bezocht. Met een speech van 
de voorzitter en diverse hapjes en drankjes was de middag snel gevuld. De 
opkomst van zowel jong als oud maakt de Brigade zo bijzonder.  

Onderling zwemfeest 

Op zaterdag 13 april 2019 was er het Onderling Zwemfeest in het Oostelijk 
Zwembad. Vanaf 16.00 uur streden ruim 50 enthousiaste zwemmers tegen 

elkaar om de felbegeerde medailles. De deelnemers zwommen fanatiek op 
de verschillende onderdelen (individuele afstanden, maar ook estafettes van 

families en medewerkers), terwijl ze werden aangemoedigd door het 
publiek. Dankzij de deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers was het weer 
een fantastische middag. De Mulderbeker is gewonnen door de Wilgenring. 

Gekleed zwemmen 

Al sinds 1990 wordt de mogelijkheid geboden om eenmaal in het jaar 1000 

meter gekleed te zwemmen. Ook 250 en 600 meter is mogelijk. Je zwemt 
je afstand voor een medaille, omdat het gewoon een goede prestatie is. Dit 
jaar waren er 98 deelnemers. Helaas zien wij dus een kleine afname in het 

aantal deelnemers. Maar dit deert niet om er wel een leuk feestje van te 
maken. Jong en oud, leden en familieleden kunnen meedoen en zo hun 
eigen uitdaging aangaan. Buiten dat het een hele prestatie is, is het ook 

een goede oefening voor het diplomazwemmen. 

 

Dus let op! Volgend jaar kan weer iedereen meedoen. Aanmelden kan via 

gekleedzwemmen@RRB.nu of vraag het na in het bad.  

Veiligheidsdag hoogvliet 

Op 15 juni heeft de WVP deelgenomen aan de eerste veiligheidsdag in 
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Hoogvliet. Wij stonden naast de brandweer, buurtpreventie, politie en 
ambulance op het plein midden in het winkelcentrum. Waar de politie zijn 
sirene aan moest zetten om de aandacht te trekken hadden wij de boot.  

Alle geïnteresseerden mochten in de boot klimmen, even achter het stuur 
of achterin met de communicatie aan je oor.  

Daarnaast hebben wij met de bezoekers een droge redding geoefend door 

een klos te laten gooien naar de pop. Ouders en kinderen waren enthousiast 
en oprecht geïnteresseerd in wie wij zijn en wat wij doen. Het was een 

drukbezochte dag. 

Vaderdag Futureland 

Op vaderdag, 16 juni 2019, werden stoere vaders uitgenodigd om met de 

FutureLand Express,  een samenwerking met Futureland, de brandweer en 
onze strandwachtleden, mee te gaan voor een demo van de brandweer en 

onze Reddingsbrigade. Daarnaast hebben wij heel de dag met een boot 
voor de deur bij FutureLand gestaan. Er zijn vele selfies gemaakt en er is 
de nodige informatie verstrekt.  

De strandploeg heeft met diverse boten en voertuigen een perfecte 
emoredding uitgevoerd. Een mooie reclame en goede oefening. 
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Basisschool Het Kompas 

Op maandag 8 juli 2019 werd de WVP met zelfgemaakte slingers en 
reddingsboeien op het schoolplein van basisschool Het Kompas in 

Rotterdam verwelkomt. Het thema voor de eerste 4 groepen in deze week 
was ‘water’. Na een aantal lessen waren wij uitgenodigd om iets te vertellen 
en te laten zien. Natuurlijk hebben wij groots uitgepakt met een auto, een 

reddingsboot, allerlei reddingsmiddelen en kleding die door de 
strandwachten gedragen wordt. Er was ruim voldoende ruimte voor de vele 

vragen en foto momentjes. Iedereen mocht hiervoor even in de boot zitten.  

In de groepen 3 en 4 werd met behulp van een PowerPoint-presentatie 
verteld over onze zwemlessen en werd voorlichting gegeven over veiligheid 

op en rond het water. Alle kinderen kregen een naambandje mee voor als 
ze met papa en mama weer naar het strand gingen. De leraren kregen de 

RRB-koffiemok. De leuke ochtend met het enthousiaste publiek heeft de 
school doen besluiten ons een gift toe te kennen. Hier doen wij het 
natuurlijk niet voor, maar de waardering is meer dan leuk.  

BSO Zazou 

Op vrijdag 26 juli 2019 zijn wij met 1 boot naar de BSO Zazou aan de 
Kleiweg geweest. De BSO had een veiligheidsthema in die week waar 

ondermeer de brandweer en de politie ons voorgingen. Wij hebben uitleg 
gegeven over wie wij zijn en wat wij doen in zwembaden en op stranden. 

Vooral het feit, dat wij op elk strand als Reddingsbrigade er hetzelfde uitzien 
was herkenbaar. De kinderen zaten vol brandende vragen waar wij 
antwoorden op hebben kunnen geven. Zo hebben we zelfs advies gegeven 

over hoe je een kikker in de sloot kan vangen. Daarnaast mocht iedereen 
uiteraard in de boot klimmen en op de foto.  

Sinterklaas 

Zoals ieder jaar sinds onze oprichting, hebben al onze zwembaden weer 
bezoek gehad van Sinterklaas en Zwarte Piet. Een feest voor jong en oud.  

Natuurlijk werd het bezoek afgesloten met een klein presentje voor 
eenieder.  
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MDT 

Reddingsbrigade Nederland was dit jaar één van de 41 proeftuinen die de 
eerste subsidieronde van het actieprogramma ‘Maatschappelijke Diensttijd’ 

van het Ministerie van Volksgezondheid behaalde. Reddingsbrigade 
Nederland was echter van mening klein te beginnen. Dus er zijn 6 Brigades 
begonnen met het uitrollen van het project. Rotterdam is er hier één van.  

Wij hebben getracht om onze werkzaamheden kracht bij te zetten met het 
budget en de aandacht van het MDT-project. In het kort komt het erop neer 

dat het Ministerie subsidie klaar heeft liggen om jongeren een duwtje in de 
rug te geven. Zodat hun inzet gewaardeerd wordt met iets tastbaars en een 
ervaring voor het leven. Wij zijn begonnen met onze eigen jeugdleden, 

maar door alle aandacht hebben wij inmiddels ook jongeren van buiten de 
Brigade weten te interesseren. Deze jongeren kunnen in ruil voor hun 

diensten bijvoorbeeld een EHBO-diploma, een certificaat jeugdinstructeur 
of een vaarbewijs halen. Alles naar de wensen van de jeugd. 

In ruil hiervoor, sluiten ze aan bij het geven van zwemlessen, beveiligingen 

van evenementen of bij onze strandwacht op het Maasvlakte Strand. De 
MDT-jeugd draagt een rood shirt. Dit verhoogt de herkenbaarheid, zodat 
iedereen weet dat zij zich (vrijwillig!) inzetten voor de samenleving ondanks 

het drukke leven van school. Iets wat wij waarderen van elke vrijwilliger. 

Echt Rotterdams Erfgoed 

Museum Rotterdam heeft naast de historische collectie ook een actieve 
collectie: de collectie Echt Rotterdams Erfgoed. Een verzameling mensen, 
instellingen en activiteiten die op dit moment een belangrijke en 

verbindende rol spelen in de stad. 

In 2019 heeft het Museum Rotterdam hun Rotterdammers opgeroepen om 

via Facebook een Rotterdams initiatief te nomineren. Het initiatief dat het 
meest genoemd werd zou een vermelding winnen. Wij als Rotterdamse 
Reddingsbrigade kwamen door onze brede Facebook-steun als winnaar uit 

de bus. Hierdoor zijn wij in de actieve collectie opgenomen. We komen in 
het jaarboek! 

https://museumrotterdam.nl/collectie/echt-rotterdams-erfgoed
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Deze actieve collectie betekent dat Museum Rotterdam de collectie volgt, 
er aandacht op vestigt en de deelnemers in contact brengt met andere 
relevante onderdelen van het netwerk. Het idee is dat iedereen hier 

uiteindelijk voordeel van heeft. 

Zwemmersaantallen 

De zwemmersaantallen worden voortaan alleen in het financieel jaarverslag 

vermeld. 

Financiële steun 

De Rotterdamse Reddingsbrigade 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 onder andere een aantal 

ereleden, waarvoor onze dank! 

Opleidingen 

De Commissie Opleidingen heeft dit jaar vele veranderingen binnen de 

opleidingen te verwerken gekregen. Zowel intern als extern zijn er vele 
onderwerpen die onze aandacht hebben gevraagd in het afgelopen jaar.  

Workshops  

In het afgelopen jaar zijn er diverse workshops aangeboden aan onze 
medewerkers. 

Workshop examinatoren 

Aan deze workshop deden 10 instructeurs mee. De Commissie Opleidingen 
is op zoek naar nieuwe examinatoren. Daarom hebben zij een avond 

georganiseerd om handvatten te geven aan nieuwe examinatoren. Dit is 
voor zowel de ENVOZ- als voor REDNED-examens.  
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Deze workshop zal vaker terug gaan komen om de instructeurs ook 
doorgroeimogelijkheden te bieden. 

Workshop zwembad begeleider 

Aan deze workshop deden 3 instructeurs mee. Binnen onze brigade is veel 
kennis en ervaring aanwezig. Deze ervaring gaan wij gebruiken. De nieuwe 
begeleiders gaan de kennis en ervaringen verder uitdragen. Hierover zijn 

de eerste gesprekken al geweest. In 2020 gaat de commissie zich verder 
richten op deze begeleiders. Zou je meer willen weten over deze functie 

kan je altijd even contact opnemen met opleidingen@RRB.nu.  

Workshops vanuit de Bond 

Kandidaten die een instructeursopleiding van de Bond doen dienen ook deel 

te nemen aan verplichte workshops vanuit de Bond. Onze 3 de deelnemers 
doen dit uiteraard ook. 

Opleiding Jeugd Instructeur  

Mede met de komst van het project rondom de maatschappelijke diensttijd 
(MDT) was er een dringende behoefte om onze jeugd te kunnen opleiden 

op een laagdrempelige manier. Daarom heeft de CO dit jaar extra 
inspanning verricht om de opleiding tot Jeugdinstructeur nieuw en 
eigentijds leven in te blazen. De verwachting is dat de jeugd enthousiast 

wordt gemaakt voor ons mooie vrijwilligersvak en voor mogelijke 
doorstroom naar de instructeursopleiding van de Bond. 

Instructeursopleiding KNBRD 

In 2019 zijn 3 kandidaten gestart met de instructeursopleiding van de Bond. 

Om de begeleiding te kunnen organiseren is er, onder supervisie van onze 

praktijkopleider en commissaris WVP, in ieder zwembad een badbegeleider 
aangesteld.  



Jaarverslag van de secretaris over 2019 

 Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 21 

Relatie met ENVOZ 

In 2019 heeft de ENVOZ de RRB in 4 van de 5 baden geauditeerd met een 
ruime voldoende als uitkomst. Met deze uitkomst zijn we in 2020 verzekerd 

van onze licentie. 

In 2020 zullen deze controles weer worden gehouden om via deze weg onze 
kwaliteit te kunnen blijven meten. 

EHBO opleidingen 

In 2019 is er net als de voorgaande jaren een opleiding EHBO gestart en 

zijn diverse herhalingslessen verzorgd. Daarnaast wordt er binnen de RRB 
een instructeur opgeleid tot EHBO-instructeur om de toekomst van onze 
EHBO-opleidingen te kunnen blijven waarborgen. 

Centrale Examens 2019 

De Commissie organiseert het Centraal Examen. Tijdens het Centraal 

Examen worden examens gehouden voor het A-, B- en C-diploma en alle 
bonds- en RRB-diploma’s.  

Onze dank gaat uit naar alle kaderleden die bereid waren om een 

zaterdagmiddag aanwezig te zijn en te helpen het centraal examen tot een 
succes te maken. Ruim 450 leden hebben een zwemdiploma behaald op de 
twee gehouden centrale examens. 

Dit is zeker een feit waar wij als Brigade trots op mogen zijn. 

Blik op 2020 

De commissie blijft op zoek naar zwembadbegeleiders. Binnen onze brigade 
is veel kennis en ervaring aanwezig. Deze ervaring willen we graag benutten 
en inzetten voor het verbeteren van onze kwaliteit. Interesse in deze functie 

van zwembadbegeleider: neem dan gerust contact met ons op via 
opleidingen@RRB.nu.  
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Behaalde diploma’s in 2018 
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ENVOZ A 18 19 12 15 9 2 75 

ENVOZ B 29 24 15 12 9 2 91 

ENVOZ C 20 22 7 13 7 2 71 

ENVOZ goudvis 
 

    1 1 

ENVOZ inktvis 
 

      

ENVOZ maanvis 
 

    1 1 

JR 1 10 18 4 14 8  54 

JR 2 5 9 4 6 9  33 

JR 3 3 4 3 3 1  14 

JR 4 3 5 2 1 2  13 

ZR 1 6 6 1 2 1  16 

ZR 2 11 3  1 1  16 

ZR 3 4 3  1 2  10 

ZR 4 3 1 4 2 3  13 

LS 1 3 4 6    13 

LS 2 2 1     3 

LS 3 
 

1 1 1   3 

insigne 1 
 

      

insigne 2 
 

      

insigne 3 
 

      

RRB-diploma 
     

 
 

Totaal 117 120 59 71 52 8 427 

Aantal gezakte kandidaten: 1x ENVOZ en 2x life-saver. 
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De Rotterdamse Reddingsbrigade is bij de Belastingdienst bekend als een ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Als 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, 

bestuurssamenstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, doelstelling, verslag uitgeoefende activiteiten 

en financiële verslaglegging op de site vermeld (zie www.belastingdienst.nl/anbi; instelling: RRB; 

vestigingsplaats: Rotterdam (woonplaats van de huidige voorzitter)). 

Deze informatie heeft als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te 

bevorderen. Op www.RRB.nu kunt u zien dat de RRB aan alle voorwaarden voldoet! 



Colofon 

  

Contactgegevens 
 
Rotterdamse Reddingsbrigade 
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: Eric Oudenes 
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 Reddingsbrigade 
Opgericht op 1 november 1925. 

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

Registratienummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel. 


