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Inleiding  

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. We begonnen het jaar vol goede 

moed, maar hoe anders werd het een maand later. Het begin van een 

pandemie die van ons nog heel veel aanpassingsvermogen zou gaan 

vragen. Wie had kunnen verwachten dat we niet naar het strand zouden 

mogen, dat zwembaden gesloten zouden worden en dat we bijna datgene 

niet konden doen waar we zo van houden, waarvoor we bestaan. 

De flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en vooral het 

doorzettingsvermogen van onze medewerkers prijzen we. Hoe snel 

schakelden wij en konden wij met elkaar toch zoveel mogelijk onze taken 

uitvoeren en de kinderen opvangen in onze baden op de dagen dat het 

mocht. Met aanpassingen is het gelukt om de bewaking op het strand te 

garanderen in deze hete zomer en achter de schermen de vereniging 

draaiende houden. 

Ik mocht naast alle hectiek een nieuwe taak op me nemen. Onze 

secretaris Wim Soeters heeft per 9 oktober afscheid genomen en zijn  

bestuursfunctie neergelegd. Aan mij de eer in zijn voetsporen te treden, 

maar gelukkig mogen we nog altijd een beroep doen op zijn jarenlange 

ervaring, kennis en kunde. Wim bedankt voor je jarenlange inzet en 

gedrevenheid. We hebben een goed voorbeeld gehad. 

2021 brengt ons hopelijk snel verlichting en we staan paraat op het 

moment dat we weer mogen. Hoewel 2020 absoluut geen leuk jaar was, 

heeft het ons wel laten zien dat we kunnen opereren onder grote druk en 

dat we een vereniging zijn met toppers op elk gebied. 

Bjorn van Bogaert 
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Van de voorzitter 

Geachte leden van de Rotterdamse Vrijwillige Brigade tot het Redden van 
Drenkelingen, kortweg de Rotterdamse Reddingsbrigade of RRB.  
 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2020 van de secretaris. Een jaar 
wat niet snel wordt vergeten. Een jaar waar we vol goede moed indoken 
tijdens onze Nieuwjaarsduik. 
 
Niemand had toen kunnen vermoeden dat 2020 in het teken stond van de 
COVID-19 pandemie. Wat begon met een waarschuwing om elkaar geen 
handen meer te geven, leidde aan het einde van 2020 tot een harde 
lockdown.  
 
Voordat ik u meeneem in het jaar 2020 staan we stil bij het overlijden van 
Marinus Los, die ons op 21 juli 2020 op 89 jarige leeftijd is ontvallen.  
Rinus Los is 40 jaar lang medewerker geweest bij de RRB in de periode 
1974 tot en met 2014. 
 
Rinus heeft in die periode verschillende functies gehad bij de brigade en 
Reddingsbrigade Nederland: 

 Instructeur zwembad Charlois (1974 tot 1995) 

 Administratief medewerker Charlois (1995 tot 2014) 
 Lid Medische commissie (1980 tot 1992) 
 2e penningmeester (1980 tot 1982) 
 2e voorzitter RRB (1983 tot 1992) 
 Examinator diploma’s zwemmen en zwemmend redden KNBRD 

(1980 tot 2012) 

 Docent hogere bondsdiploma’s (1980 tot 1998) 
 Bondsofficial (1979 tot 2009) 
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Een periode tijdens het 2e voorzitterschap van Rinus Los was er geen 1e  
voorzitter. In die tijd heeft Rinus het 1e voorzitterschap waargenomen. 
Verder heeft Rinus zitting gehad in onze Kascontrole Commissie. 

Voor zijn activiteiten heeft Rinus diverse onderscheidingen ontvangen: 

 Lid van Verdienste RRB (1989) 
 Bondspenning (1990) 
 Erelid RRB (2010) 
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (2010) 

 
Wij verliezen met Rinus een betrokken RRB-lid.  

De Rotterdamse Reddingsbrigade in tijden van de Corona Crisis 
Wat begin 2020 begon als een onbekend virus met de naam COVID-19, 
bleek het begin van een ware crisis en trof de hele wereld.  
 
Ik neem u in dit overzicht mee in wat deze crisis heeft gedaan met de 
RRB en hoe wij hier als brigade mee zijn omgegaan. 
 
Stilte voor de storm - januari / begin maart 
Het jaar 2020 begon nog normaal met het vizier gericht op een mooi 
jubileumjaar. Tijdens onze Nieuwjaarsreceptie en de ondertussen traditie 
geworden Nieuwjaarsduik had niemand kunnen denken wat voor donkere 
wolken er boven ons hingen. Met frisse moed werden na de kerstvakantie 
van 2019 de lessen en trainingen in de baden weer opgepakt.  
 
Voor de intelligente lockdown - februari 2020  
Het COVID-19 virus kreeg voet aan de grond in ons land. Al snel werden 
er steeds meer maatregelen genomen om verdere uitbraken en 
verspreiding te voorkomen. Als RRB zagen we in dat we niet langer 
moesten wachten en besloten we nog voor de lockdown onze lessen en 
trainingen stil te leggen. Wij zagen dit om ons heen ook gebeuren bij 
andere organisaties.  
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Een moeilijke keuze omdat er nog niet veel bekend was. Waar de ene 
expert riep “het is maar een griepje” sprak de ander over een dodelijk 
virus. Van diverse kanten werd het bestuur benaderd en geadviseerd, 
maar ook deze adviezen spraken elkaar vaak tegen.  
 
De intelligente lockdown - 12 maart / 11 mei 2020  
We kwamen terecht in de zo genoemde ‘intelligente lockdown’. Eind 
februari hadden we al besloten de lessen en trainingen stil te leggen. Bij 
de afkondiging van de maatregelen besloten wij al onze activiteiten te 
staken. 
 
Dit betekende voor ons al bestuur echter niet dat we op ons gemak 
konden afwachten wat komen ging. Het bestuur is via de digitale weg 
door gegaan met de voorbereidingen op betere tijden. Er is direct 
opgestart met een crisisoverleg waarin de taken binnen het bestuur 
verdeeld werden in de volgende onderdelen:  
 

 Crisis coördinatie  
 Crisisteam Financiën  
 Crisisteam Zwembaden  
 Crisisteam Waterhulpverlening  

 
Ieder heeft op zijn of haar vakgebied bijgedragen aan het schrijven van 
een zo genoemd ‘Faseplan’, waarin we in een aantal fases beschreven 
hebben hoe we gaan opstarten en wat de voorwaarde zijn om over te 
gaan naar de volgende fase. Ook met de gedachten dat bij een eventuele 
terugval, we direct terug zouden kunnen schakelen naar een eerdere fase. 
Op deze manier hadden we voor de RRB een routekaart in handen en 
konden de diverse groepen aan de slag met de verdere uitwerkingen 
hiervan.  
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Begin mei versoepelingen - 11 mei 2020 / juli 2020  
Begin mei werd duidelijk dat wij als RRB weer van start mochten in de 
zwembaden, maar wel met een groot pakket aan maatregelen waardoor 
we uiteindelijk maar beperkt open mochten.  
 
Helaas moest er nog wel het één en ander gebeuren om open te mogen. 
Door de veiligheidsregio’s en de diverse exploitanten werden voorwaarden 
gesteld waaraan wij moesten voldoen. Dit resulteerde erin dat vele 
collega-verenigingen besloten geen doorstart te maken.  
 
Als RRB zagen wij het belang ervan in om sport voor de jeugd te 
stimuleren en hebben wij ons extra ingezet om toch in de 2e en 3e week 
van mei toch te starten met de lessen en trainingen voor de jeugd tot en 
met 17 jaar. Dit mede op verzoek van de Gemeente Rotterdam. 
 
We zijn hier als RRB zorgvuldig aan het werk gegaan. Zo zijn we als 
bestuur eerst op alle locaties samen met de hoofdinstructie gaan 
verkennen of de situatie haalbaar en veilig genoeg was om een doorstart 
te maken. Daarnaast was onderzoek onder het vrijwilligerskorps 
noodzakelijk om een beeld te krijgen of we veilig en verantwoord onze 
activiteiten konden gaan starten.  
 
Dit alles resulteerde erin dat wij zijn gestart met de getrainde zwemmers.  
In deze fase van de pandemie was er nog geen duidelijkheid over de 1,5 
meter afstand tussen instructie en de jeugd.  
 
In het eerste weekend van mei is er in samenspraak met de 
veiligheidsregio en Staatsbosbeheer, zoals vertrouwd, opgestart met de 
water hulpverlening op de Maasvlakte II. Uiteraard met de vele 
voorzorgsmaatregelen en een zeer beperkte inzet. Mede door de goede 
landelijke communicatie vanuit de KNBRD konden we veilig en 
verantwoord aan de slag. Ook hierbij waren we zorgvuldig, maar ook 
zorgzaam naar onze vrijwilligers toe. Het blijft immers vrijwilligerswerk 
waarbij gezondheid voorop moet blijven staan.  
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Zomerstop - augustus 2020  
In de schoolvakantie kregen we als brigade even adempauze in de 
zwembaden. Voor het bestuur was dit de tijd om te evalueren en onze 
plannen bij te stellen.  
 
Onze diensten op de Maasvlakte II bleven in deze periode wel doorgaan 
en we maakten ons op voor een mogelijke versoepeling in september 
2020 in de zwembaden.  
 
We hadden nog wel een uitdaging op onze agenda staan. Het houden van 
onze ALV. In het voorjaar was dit in groepsverband niet toegestaan. Maar 
onze hoop was gevestigd op oktober 2020. Op diverse vlakken heeft het 
bestuur zich ingespannen om een locatie te vinden om de ALV voor 
iedereen veilig en verantwoord live te kunnen houden. Helaas bleek dit 
niet haalbaar te zijn en hebben we uiteindelijk toch moeten besluiten de 
ALV voor het eerst in de geschiedenis van de RRB digitaal te houden.  
 
Starten na de zomervakantie - september 2020  
Na de zomervakantie kregen we de hoop dat we weer mochten gaan 
starten met alle lessen en trainingen. Echter wel onder een aantal 
voorwaarde en met in acht name van de maatregelen. Door een goede 
voorbereiding en, nog belangrijker, door de inzet van onze vrijwilligers in 
de baden, konden wij iedereen tot en met 17 jaar weer welkom heten 
voor onze lessen en trainingen. Daarnaast sloten we het strandseizoen 
gezond en veilig af.  
 
Storm op komst - oktober 2020  
Helaas was inmiddels de 2e golf was van start gegaan en waar we in de 
zomer nog hoopte op verbeteringen, moesten we baden tussentijds 
alsnog sluiten. Uitbraken onder het personeel van de zwembaden zorgde 
ervoor dat het Zwemcentrum Rotterdam en Sportcentrum de Wilgenring 
voor een kortere periode ook hun deuren moesten sluiten.  
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2e gedeeltelijke lockdown - november 2020  
Begin november besloot de overheid opnieuw tot een periode van sluiting 
voor de zwembaden. Dit betekende dat we weer twee weken gesloten 
waren. Gelukkig mochten op maandag 23 november 2020 de deuren weer 
open en hervatte de lessen en trainingen volgens het eerder opgestelde 
faseplan.  
 
Al snel werd voor ons duidelijk dat we flexibel om moesten gaan met onze 
lessen en trainingen. Dit gold ook voor onze examens. Daarom besloot de 
werkgroep Centraal Examen over te gaan tot het houden van examens op 
de locaties zelf. In december was het voornemen om het A-,B- en C-
diploma af te nemen in de eigen baden en een aangepast Centraal 
Examen te organiseren voor de hogere bondsopleidingen. 
 
Harde lockdown - december 2020  
Op 14 december 2020 sprak onze premier ons land toe en deelde mee dat 
het gehele land weer in lockdown moest. Hiermee kwam een abrupt einde 
aan 2020. Helaas konden een aantal examens hierdoor in december 
alsnog niet doorgaan en heeft het Centraal Examen niet meer plaats 
gevonden.  
 
Alles bij elkaar kijken we terug op een roerig jaar voor onze bestuurders, 
het kader en onze leden. Niemand is in dit jaar gespaard gebleven. We 
hebben er met elkaar alles aan gedaan om eruit te halen wat haalbaar 
was. Waarvoor vanuit mijn kant alle lof en dank! 
 
Naast de coronacrisis is er op andere gebieden zeker niet stilgezeten. Wat 
speelde er nog meer in 2020? 
 
Op het gebied van besturen 
2020 was een jaar waar wij als bestuur zeer naar uit hadden gekeken, 
maar dat door de situatie anders is verlopen. Toch brengt een crisis ook 
zaken aan het licht of in versnelling. 
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Statuten en Huishoudelijk Reglement 
In 2019 zijn we gestart met het toetsen en voorbereiden van 
aanpassingen op het Statuten en Huishoudelijk Reglement. We hadden de 
hoop dit af te kunnen ronden aan het einde van 2020, maar door de crisis 
kwamen er nog een aantal zaken aan het licht. Naast de al bekende AVG-
wetgeving, is de vernieuwde Wet op Bestuur, Toezicht en Rechtspersonen 
aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en zal deze medio juli 2021 
in gaan. In dit kader heeft de werkgroep die hier mee bezig is besloten dit 
ook direct mee te nemen in het onderzoek. Hierbij worden we 
ondersteund door de Stichting Vereniging en Recht.  
 
Digitaliseren van de administratie in de baden 
Een andere bijvangst was het moderniseren van onze ledenadministratie 
en de administratie in de baden. Een eerste stap is gezet door een 
werkgroep bestaande uit een bestuurder, onze ledenadministratie en een 
afvaardiging van de administratief medewerkers.  
 
Er is een pilot gestart met het digitaal verwerken van aanmeldingen via 
Sportlink en Reddingbrigade Nederland. Dit is voor ons als RRB het 
vertrekpunt tot een verbeterslag naar een toekomstbestendig systeem 
voor de baden. 
 
Samenstelling van het bestuur 
Tijdens de ALV van oktober 2020 heeft  
Wim Soeters zijn functie als secretaris  
en bestuurslid beëindigd na een  
jarenlange inzet binnen het bestuur.  
 
Hiermee verliest de RRB een  
toegewijde secretaris en meer dan dit.  
Wij danken Wim dan ook voor zijn vele  
jaren inzet en zijn verheugd dat de ALV  
heeft ingestemd met de benoeming  
van Wim tot Erelid van de RRB.  
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In de ALV van oktober mochten we Jennifer Roodbol verwelkomen in het 
bestuur. Het huidig bestuur bestaat na deze ALV uit tien personen. Een 
groot bestuur heeft voor- en nadelen. Daar zijn wij ons erg van bewust, 
maar wij hopen op deze manier de werkdruk binnen het bestuur goed te 
kunnen verdelen. Want een ding heeft ons deze crisis wel geleerd: er 
komt veel op een vereniging af in crisistijd.  
 
Als voorzitter ben ik blij dat er in onze vereniging nog interesse is om een 
verantwoordelijke taak, zowel in het bestuur als in de baden of het strand, 
op te willen pakken. Om ons heen zien we bij andere organisaties dat dit 
ook anders kan gaan. Hier moeten besturen soms met een minimale 
bezetting werken.  
 
Een punt van aandacht blijft de functie van penningmeester. Onze trouwe 
penningmeester Theo Soeters heeft te kennen gegeven te willen stoppen. 
Hij wil het stokje van deze belangrijke post goed overdragen. Naar zijn 
inschatting vraagt dit een aparte expertise met de huidige boekhouding. 
Als RRB spannen wij ons in om een goede opvolger te vinden. 
 
Waterhulpverlening   

We zijn met name druk bezig geweest om veilig en verantwoord onze 

hulpverlening op te starten en de kwaliteit te verbeteren. Mede naar 

aanleiding van de gebeurtenissen in 2019 is er verscherpt toezicht 

geweest vanuit de RRB op de meest warme dagen. Een uitdaging waarin 

we hebben laten zien als vrijwilligers zeer zeker ook professioneel te zijn 

in onze taken en verantwoordelijkheden. 

Kadervorming, Evenementen & Vrijwilligersbeleid 

In 2020 is er achter de schermen hard gewerkt aan de samenvoeging van 

de commissie Werving, voorlichting en Promotie (WVP) en de commissie 

opleidingen (CO).  
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Een nieuwe constructie was nodig om de ondersteuning van onze brigade 
te versterken. De commissies en werkgroepen zijn nu één commissie met 
de naam Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid of kortweg 
KEV genoemd.  
 
De commissie omvat de oude CO- en WVP-commissies en is 
onderverdeeld in diverse werkgroepen. Hierdoor hopen we een 
kwaliteitsslag te maken en per onderdeel gerichter te kunnen werken.  
 
In november 2020 mocht een groep vrijwilligers van de RRB hun licentie 

van de ENVOZ ontvangen. Hiermee tonen we als RRB aan dat we 

gekwalificeerd personeel langs de badrand hebben en houden. Daarnaast 

hebben we ook als organisatie een licentie mogen ontvangen van de 

ENVOZ. Een mooie mijlpaal en erkenning voor de RRB.  

Waarderingsbeleid   

Op 24 april 2020 heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd om Wim 

Soeters te benoemen tot lid in de Orde van Oranje- Nassau. Mede door de 

inspanning van onze erevoorzitter dhr. Tijl en Reddingbrigade Nederland 

is deze onderscheiding aan Wim toegekend.  

Tijdens de ALV van 2020 heeft de ALV ingestemd met het voorstel van het 
bestuur om de volgende leden te benoemen tot erelid van de RRB:  

 Postuum benoemt tot erelid van de RRB Rob Stornel 
 Benoemt tot erelid van de RRB Cor van der Knijff  
 Benoemt tot erelid van de RRB Wim Soeters  

 
De gouden waardering speld van de RRB is in 2020 toegekend aan:  

 Patrick Brand  
 Marcel Buijs  
 Ilonka Kok – van Gansen 

 
Tot Lid van Verdiensten zijn benoemd:  

 Brigitte Warnaar – Kleiburg  
 Justin van Hengel  
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De Pieter Tijl sr beker ging naar het project Maatschappelijke diensttijd.  
 
En dit jaar mochten we Marianne Wolters – van Rooyen feliciteren met 
haar 50 jarige lidmaatschap van de RRB.  
 
Tot slot  
Ik had net als velen een ander beeld voor ogen bij 2020. Ik zag het jaar 
met veel plezier tegemoet, met in het vizier dat wij met elkaar ons 95 
jarig jubileum mochten gaan vieren.  
 
We hebben vele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dat de baden elkaar 
weer konden versterken en het zo belangrijke WIJ-gevoel te vergroten. 
Dit zag ik als taak voor mijn 2e termijn als voorzitter van onze mooie 
brigade, maar helaas kwamen we terecht in een crisis. 
 
Als persoon en als voorzitter heb ik mij zeer gesteund gevoeld door mijn 
medebestuurders, maar ook door de inzet en hulp van ons 
vrijwilligerskorps. Zij hebben zich op allerlei vlakken, van jong tot oud, in 
het bad, op het strand of vanuit huis ingezet om met elkaar door te gaan. 
Hoe moeilijk dit ook was. We hebben het met elkaar en voor elkaar gered. 
Dit is in mijn beleving de kracht van de RRB.  
 
Daarvoor wil ik u allemaal hartelijk danken en hoop ik dat we dit vast 
kunnen houden, om vervolgens na de crisis weer op te bouwen en onze 
koers verder te kunnen voortzetten. Want alleen dan redden we het met 
elkaar! 
 
Kevin van Hengel  
Voorzitter  
Rotterdamse Reddingsbrigade 
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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 ontvangen van onder andere een aantal 
ereleden. In 2020 hebben wij ook een donatie ontvangen van het 
Havebedrijf Rotterdam vanuit het project de Hoge Hoed ter waarde van   
€ 1.000,- ter ondersteuning van ons mooie werk in de zwembaden.  

Wij zijn al onze donateurs erg erkentelijk en dankbaar voor hun gebaar 
naar de RRB. Dit wordt door ons allen zeer gewaardeerd en we besteden 
de donaties goed ten gunsten van onze brigade.  

Gelijk aan voorgaande jaren heeft het bestuur alle verzekeringen 
geëvalueerd en waar nodig aangepast. Daarbij houdt het bestuur 
uiteraard rekening met eventuele financiële risico’s. Zo waren wij in 2020 
verzekerd voor:  
 
Transport van goederen  
Deze is afgesloten voor goederen welke worden vervoerd, zoals 
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.  
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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 er 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 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 en Waddenzee voor de kust van Nederland, België en 
Duitsland. Dit omvat ook de vrijheid om varend materieel 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.   
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Bestuursaansprakelijkheid   
De bestuursleden en commissarissen van stichtingen en verenigingen 
kunnen in persoon aansprakelijk gesteld worden voor hun beslissingen op 
bestuurlijk niveau. Het bestuur heeft besloten dat zij hiervoor verzekerd 
moeten zijn gezien de grote financiële risico’s waarover zij beslissen, zoals 
het afsluiten van contracten en beveiligingsovereenkomsten. Het 
afgelopen jaar zijn er geen claims geweest.  

Ondersteuning  
In 2020 hebben we ondersteuning ontvangen van: 
 
De stichting Vereniging en Recht 
Als RRB hebben we een lidmaatschap voor deze stichting. Hiermee 
kunnen wij advies vragen op juridische vraagstukken en het 
verenigingsrecht.  
 
Sport Support Rotterdam  
Met name in de coronacrisis heeft deze organisatie de Rotterdamse 

sportverenigingen ondersteund bij het zoeken naar alternatieven, maar 

ook geadviseerd op het gebeid van noodhulp en fondsen. 

ARBO   

In 2020 zijn er twee officiële meldingen van (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  

Vanwege Corona zijn dit jaar zo goed als alle evenementen 

noodgedwongen afgezegd. Slechts één beveiliging heeft dit jaar doorgang 

kunnen vinden. Op 12 september zijn wij met 2 boten aanwezig geweest 

op een aangepast Sinfonia bij de SS Rotterdam. 

Vol goede moed gaan wij het komende seizoen tegemoet waarbij we al 

voor een aantal vaste beveiligingen onder voorbehoud zijn aangevraagd. 
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Strandwacht   

Voor alweer het 9e seizoen beveiligt de Rotterdamse Reddingsbrigade het 

strand op de 2e Maasvlakte. 

Het was dit jaar een heel ander jaar. Door corona waren er geen 

standaard voorbereidingen, zoals een voorjaarsvergadering en EHBO-

herhaling.  

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.  

Het was in het begin even spannend of het strand wel open zou gaan. Na 

communicatie met Staatbosbeheer en de Gemeente Rotterdam is er 

besloten om op 9 mei (1 weekend later dan normaal) toch te starten met 

de strandbewaking. 

Om de kans op besmettingen te minimaliseren was er een minimale ploeg 

en konden we helaas geen extra enthousiastelingen toestaan. Daarnaast 

waren er extra speciale beschermingsmiddelen geregeld. 

Helaas waren er dit jaar geen bijscholingen en zijn er ook geen examens 

uitgevoerd door onze strandwachtleden. 

De bouwvak was van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 23 augustus. 

Ook dit seizoen was er weer voldoende animo voor drie volledige weken. 

Gemiddeld zijn er op de doordeweekse dagen in deze periode 7 leden per 

dag aanwezig geweest.  

 



 

 

Jaarverslag van de secretaris over 2020 

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden!  18 

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 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 

boven de 250 watersporters geteld en het is opgevallen dat er ondanks 

deze drukte geen ongelukken of aanvaringen zijn geweest.  

De waterscooter biedt op deze dagen uitkomst voor hulpverlening in de 

ruimste zin van het woord.  

Ook waren er dit speciale jaar minder mensen die op vakantie gingen en 

waren er op zonnige dagen heel veel badgasten. Op meerdere dagen 

waren alle parkeerplaatsen vol en sloot de politie de Maasvlakte af voor 

het verkeer.   

De laatste bewakingsdag was op zondag 13 september. In dit weekend is 

er opgeruimd en schoongemaakt. Alles is winterklaar gemaakt en de 

spullen zijn opgeborgen.  

Door de vele opleidingen en trainingen houden wij het niveau hoog en 

borgen wij de kwaliteit van onze leden. In 2020 zijn er totaal 57 

bewakingsdagen geweest. Dit was een vrijwillige inzet van 454 

man/vrouw dagen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 8 vrijwilligers per 

dag.  

Foto’s en artikelen van de  

onderwerpen zijn terug te  

vinden op www.RRB.nu  

http://www.rrb.nu/
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Strandwacht reddingsactie overzicht 2020 

 

Activiteit Aantal  Omschrijving  

Reddingsactie  4 Hulp aan baders en zwemmers  

  22  Hulp aan kiters en andere 

watersporters  

EHBO  58 Diverse uiteenlopende EHBO  

gevallen groot/klein  

Vermissing/vondeling  2 Jongen/meisje  

Dienstverlening  130 Drijfvoorwerpen etc.  

Hulpverlening dier  2 Honden/duiven etc.  
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Kadervorming, Evenementen & Vrijwilligersbeleid 

 
Relatie met ENVOZ  
In 2020 hebben de ENVOZ en de RRB veel samengewerkt. Zo hebben wij 
voor de instructeurs niveau 3 een erkende licentie mogen aanvragen en 
hebben wij als Rotterdamse Reddingsbrigade ook ons Zwem Instituut 
Certificaat ontvangen. Met deze licentie en dit certificaat zijn wij ook voor 
2020 en 2021 erkend om zwemdiploma's uit te mogen geven.  
 
De samenwerking met ENVOZ is goed. Wij mogen daarom ook meedenken 
over de bijscholingen die we vanaf 2021 verplicht zijn vanuit ENVOZ te 
volgen om onze licentie te behouden. In 2021 houden wij de 
samenwerking vast en ondersteunen we elkaar waar dit kan.   
 
EHBO opleidingen 
In 2020 is er net als de voorgaande jaren een opleiding EHBO gestart en 
zijn diverse herhalingslessen verzorgd. Door corona hebben wij in 2020 de 
opleiding en herhalingen niet kunnen afronden. In samenspraak met het 
Oranje kruis en instructeurs kregen wij een verlenging voor onze 
medewerkers. 
 
Daarnaast heeft een van onze instructeurs Chantal Vellekoop haar examen 
behaalt als EHBO-instructeur. Hier zijn wij als brigade trots op en blij mee. 
Hierdoor kunnen wij ook in de toekomst de kwaliteit blijven waarborgen 
rond om de EHBO-lessen.   
 
Instructeursopleiding KNBRD  
In 2019 zijn drie kandidaten gestart met de instructeursopleiding van de 
bond. Dit is in 2020 doorgezet. Om de begeleiding te kunnen organiseren 
zoeken we ook dit jaar nieuwe praktijkbegeleiders om er zo voor te zorgen 
dat de kandidaten goed kunnen worden begeleid. 
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Centrale Examens  
De werkgroep Centraal Examen organiseert normaliter het examen voor 
het A-, B- en C-diploma en alle bonds- en RRB-diploma’s. Helaas heeft er 
dit jaar geen Centraal Examen plaats gevonden vanwege corona. De 
werkgroep heeft er alles aan gedaan om de kinderen wel een mogelijkheid 
te geven tot het behalen van hun diploma. Helaas is dit niet gelukt met alle 
diploma's, de werkgroep zal er alles aan doen om begin 2021 dit nog te 
realiseren. 
 
Door corona is er besloten om de kinderen op locatie te laten afzwemmen. 
Er was extra inzet nodig om dit te organiseren. Onze dank gaat daarom 
ook uit naar alle kaderleden die bereid waren om de werkgroep te helpen 
en ondersteunen tijdens de examens. Hierdoor hebben er alsnog 46 leden 
een zwemdiploma behaald.  
 
Blik op 2021  
De commissie heeft de handen ineen geslagen met de commissie WVP. 
Hiermee willen we onze kwaliteiten blijven delen en hebben wij besloten 
om als één commissie verder te gaan met verschillende werkgroepen. Alle 
werkgroepen ondersteunen elkaar. De commissarissen Chantal Vellekoop 
en Justin van Hengel blijven verantwoordelijk naar het bestuur.   
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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. Heb je 

interesse mee te doen geef je dan op via wedstrijden@rrb.nu   

 

Evenementen                

Nieuwjaarsreceptie  

  

  

 

 

 

 

Op 5 januari 2020 heeft de RRB voor de vierde keer haar eigen 

Nieuwjaarsduik georganiseerd. Het zeewater was ongeveer 7 graden, maar 

dit weerhield onze leden en medewerkers niet de duik te wagen, om 

daarna op te warmen met warme chocolademelk en erwtensoep.  

  

WVP op bezoek bij Kinderopvang Jip en Janneke 

Op dinsdag 28 juli 2020 zijn wij te gast geweest bij kinderdopvang Jip en 

Janneke in Albrandswaard. De opvang heeft een week van te voren van 

ons twee verschillende kleurplaten ontvangen, die zij hebben geprint en 

uitgedeeld. Wij hebben daar een kleurwedstrijd aan verbonden. Omdat we 

hadden afgesproken om met een voertuig en snelle boot te komen werden 

mailto:wedstrijden@rrb.nu
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we opgewacht op het schoolplein. Door alle corona geldende maatregelen 

zijn wij gewapend met handalcohol op pad gegaan om de kinderen op het 

schoolplein kennis te laten maken met de Rotterdamse Reddingsbrigade.  

Als spel onderdeel was de Rescue Tube-estafette waarbij Sandra Ooms 

alles uitlegde en de kinderen stevig aanmoedigde. Fleur Ooms was met 

Natasja Hoveling samen bij het onderdeel ‘klos gooien naar een 

reddingspop’.  

Als derde onderdeel konden de kinderen de boot opklimmen voor een foto 

en stond Coen van Dee klaar om alles te vertellen over het strand en het 

voertuig.  

Nadat de buitenactiviteiten waren afgerond is het voertuig weer richting 

strand gegaan en konden de prijzen van de kleurwedstrijd worden 

uitgedeeld. We hebben een donatieflyer achter gelaten die bij de kinderen. 

Het was een geslaagde middag waarover ook nog een stukje in het 

plaatseijke krantje De Schakel is gepubliceerd. 
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Opleidingen  

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 kev@RRB.nu. 

 

 

 

 

mailto:kev@RRB.nu
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Behaalde diploma’s in 2020 

  
 Alexander

-hof 

Wilgen

ring 

Noord Oost Zwem  

centrum 

Anders 

valide 

Totaal 

ENVOZ A    14    5  4   23  

ENVOZ B     5    6 2    13  

ENVOZ C     8    2     10  

ENVOZ 

goudvis 

              

ENVOZ 

inktvis 

              

ENVOZ 

maanvis 

             

JR 1               

JR 2               

JR 3              

JR 4               

ZR 1               

ZR 2               

ZR 3               

ZR 4               

LS 1               

LS 2                 

LS 3                  

Totaal     27   13   6    46 

 

Aantal gezakte kandidaten: 2x ENVOZ.  
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ANBI 

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!  
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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:                                                                                                Björn van Bogaert 

2e secretaris:                                                                                              Jennifer Roodbol 

Penningmeester:                                                                                              Theo Soeters 

2e Penningmeester:                                                                                          Eric Oudenes 

Bestuursleden:            Chantal Vellekoop, Justin van Hengel, Jenske Gerrits, Martijn van Dongen 

 

Erevoorzitter:                                                                                                         Peter Tijl 

 

 

Cluburen 

Zwemcentrum Rotterdam 

Maandag van 18.15-19.00  

Maandag van 19.00-19.45 

 

Oostelijk zwembad  

Dinsdag van 18.15-19.00 

 

Zwembad Alexanderhof 

Woensdag van 18.45-19.30 

Woensdag van 19.30-20.15 

 

Van Maanenbad  

Woensdag van 17.00-17.45 

 

Zwembad de Wilgenring  

Woensdag van 18.00-18.45 

Woensdag van 18.45-19.30 

Woensdag van 19.30-20.15 

Woensdag van 20.15-21.00 

 

Rotterdamse Reddingsbrigade 

Opgericht op 1 november 1925 

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

Registratienummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel. 

 


