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1. Inleiding 
 
Hierbij treft u het beleidsplan van de Rotterdamse Reddingsbrigade (hierna kortweg 
Reddingsbrigade) voor de periode 2021 – 2025 aan.  
 
Het motto:  
 
 ‘Zo lang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden!’ 

 
blijft ook voor deze periode van toepassing. 
 
De gevolgen van de pandemie zijn we op dit moment nog niet te boven. De 
klimaatveranderingen zullen zorgen voor een stijging van de zeespiegel en een 
langer strandseizoen. Door demografische factoren zijn er minder kinderen die 
zwemmen, maar nieuwkomers in Nederland weten soms amper wat zwemmen is. 
 
De wetgeving wordt steeds strenger en stelt hoge eisen aan een vereniging en aan 
een bestuur. De rijksoverheid is aan het decentraliseren en ook de gemeentelijke en 
provinciale overheden willen steeds meer uitbesteden c.q. afstoten. 
 
Kortom, 2021 – 2025 wordt een uitdagende periode voor de Reddingsbrigade.  
 
De Reddingsbrigade bestaat in 2025 100 jaar. Uiteraard zullen er in deze periode 
door een werkgroep de nodige voorbereidingen voor dit jubileum worden getroffen 
en zal er jaarlijks een financiële reservering worden gemaakt.  
 
In dit beleidsplan worden ook een aantal activiteiten,  zoals bijv. gekleed zwemmen, 
niet genoemd. Dit betekent niet dat dit beëindigd wordt, maar zijn weggelaten om 
het beleidsplan niet al te lang te maken. 
 
 

2.Doelstelling en activiteiten 
 
2.1 Doelstelling 
 
De doestellingen van de Reddingsbrigade zijn: 
 
1 Het aanbieden en verzorgen van zwemopleidingen op het gebied van zwemmen en 
zwemmend redden. 
 



 

 

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

 

2 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen 

 info@RRB.nu | www.RRB.nu | iban nr. NL40ingb0002405191 | Opgericht 1 november 1925 

Geregistreerd onder nummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 

 

2 Het bieden van waterhulpverlening aan de kust en bij evenementen in en rond 
Rijnmond. 
 
3 Het opleiden van vrijwilligers om bovenstaande doelstellingen te realiseren. 
 
4 Het informeren, stimuleren en motiveren van de bevolking op het gebied van de 
waterveiligheid. 
    
 
 
2.2 Activiteiten 
 
De activiteiten van de Reddingsbrigade sluiten aan op de doelstellingen. Daarnaast 
wil de reddingsbrigade een betrokken en gerespecteerde gespreks- en 
sparringpartner zijn op de vakgebieden zwemonderwijs en waterhulpverlening. Ook 
wil de Reddingsbrigade een rol spelen bij maatschappelijke projecten op lokaal en 
regionaal niveau.   
 
2.2.1 Activiteiten van de Reddingsbrigade bij zwemopleidingen 

1. Het geven van elementaire zwemlessen aan kinderen en volwassenen in  
zwembaden. 

2. Het geven van les in zwemmend redden aan kinderen en volwassenen in  
zwembaden.  

Het streven van de Reddingsbrigade is om deze  activiteiten toegankelijk te maken 
en te houden voor alle lagen van de bevolking. 
 
2.2.2 Activiteiten van de Reddingsbrigade bij waterhulpverlening   

1. Het beveiligen van de recreatiestranden aan de Maasvlakte II tijdens het 
zomerseizoen. 

2. Het beveiligen van evenementen langs of op het water in de regio 
Rijnmond en op verzoek daarbuiten. 

3. Het actief inzetbaar zijn bij rampenbestrijding op en rond het water. 
 
2.2.3 Activiteiten van de Reddingsbrigade bij opleiden van vrijwilligers  

1. Het opleiden van kaderleden voor de genoemde zwemlessen. 
2. Het opleiden van nieuwe redders en eerste hulpverleners. 
 

2.2.4 Activiteiten van de Reddingsbrigade bij voorlichting  
1. Het geven van preventieve voorlichting en informatie aan de bevolking van 

Rijnmond over veiligheid in en op het water, zwemgebieden en zwemlocaties 
in Rijnmond.  
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2. Het werven en behouden van nieuwe toekomstige leden, vrijwilligers en 
(vrijwillige) hulpverleners. 
 

Deze bovengenoemde activiteiten wil de Reddingsbrigade minimaal blijven uitvoeren 
in de genoemde periode.  
 
 
 

3. Zwemopleidingen 
 
De Reddingsbrigade staat voor kwaliteit en biedt zwemopleidingen aan die verzorgd 
worden door geschoolde vrijwilligers. Deze vrijwilligers van de Reddingsbrigade 
zorgen voor zwemonderwijs dat leidt tot geschoolde en gediplomeerde zwemmers.  
 
 
3.1 Materiaal opleidingen & baden 
In de genoemde periode houdt de Reddingsbrigade het materiaal voor de 
opleidingen in de zwembaden in goede staat, zodat er in de baden tijdens 
opleidingen goed les gegeven kan worden met deugdelijke materialen. Indien 
noodzakelijk wordt het aangevuld of vervangen.   
 
 

4. Waterhulpverlening aan de kust en bij evenementen 
 
Samenvatting doelstellingen waterhulpverlening 2021 - 2025 
 
• Een centrale locatie in Rotterdam in gebruik nemen voor het materiaal van de 
Waterhulpverlening binnenwater.  
• In de genoemde periode vindt er minimaal één multidisciplinaire oefening 
plaats.  
 Het continueren van het aanbieden van hulpverlening bij evenementen.  
 
4.1 Hulpverlening binnenwater  
De Reddingsbrigade beveiligt (op verzoek) evenementen in, op en bij het water, 
zoals b.v. lange afstand zwemwedstrijden, triatlons of festivals langs het water. 
Een van de grootste nadelen is dat voor veel lokale beveiligingen het transport van 
varend materiaal veel reistijd met zich mee brengt. In de periode wil de 
Reddingsbrigade een locatie in Rotterdam realiseren waar 2 boten gestald kunnen 
worden.  
 
4.2 Rampen 
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De Reddingsbrigade zal zich inzetten ter bevordering van de rampenbestrijding 
binnen onze regio. Afhankelijk van de samenwerking in RVR verband (Regionale 
Voorzieningen Reddingsbrigades) zal worden bekeken hoe de Reddingsbrigade kan 
participeren om dit doel te behalen en hoe zij onderdeel kan uitmaken van de 
rampenvloot op regionaal of landelijk niveau. 
 
4.3 Waterhulpverlening kust   
De strandwachtploeg van de Reddingsbrigade beveiligt van begin mei tot medio 
september tijdens de weekenden, feestdagen en de bouwvakvakantie het 
recreatiestrand van de Tweede Maasvlakte. De werkzaamheden zullen intensiever 
worden door een hoger zeewaterpeil en een langer strandseizoen. De impact van 
klimaatverandering op onze werkzaamheden en strandseizoen zullen worden 
geinventariseerd. Op verzoek van andere  hulpverleningsorganisaties kan de 
Reddingsbrigade het werkgebied uitbreiden.  
De Reddingsbrigade wil de hechte groep strandwachtleden in stand houden en er 
ieder jaar weer een aantal enthousiaste aspiranten bij te krijgen. Middelen hiervoor 
zijn onder andere: 
• Een samenkomst in de winter 
• Begin van het seizoen zullen er aspirantendagen worden georganiseerd. 
 
4.4 Multidisciplinaire oefeningen 
Vanaf dit seizoen gaat de Reddingsbrigade samenwerken en trainen met andere 
hulpverleners (politie, brandweer, ambulances, kustwacht en KNRM) met als doel de 
multidisciplinaire samenwerking te vergroten. De eerst contacten zijn hiervoor gelegd 
in 2017 en worden in deze periode verder aangehaald. 
 
4.5 Opleidingen en trainingen 
Binnen de strandploeg is er veel kennis op vaargebied, maar de certificering hiervan 
is achtergebleven. Daarom is in 2016 gestart met het certificeren van onze schippers, 
waarmee de Reddingsbrigade ook in deze periode mee verder zal gaan. Hiervoor 
zullen de overgebleven medewerkers eerst een klein vaarbewijs moeten halen. Het 
plan is om hier een cursus voor te geven.  
 
Een grote groep jongere medewerkers zijn in het bezit van het diploma Lifeguard. De 
Reddingsbrigade wil hen verder stimuleren tot het diploma Senior Lifeguard en 
mogelijk verder door te stromen in de specialisaties schipper en chauffeur. Er zal 
persoonlijk met de deelnemers worden gekeken wat haalbaar is en wat niet.  
 
De aspiranten worden gemotiveerd om aan de slag te gaan met het opdrachtenboek 
voor Lifeguard. Na 2 tot 3 seizoenen meelopen kunnen ze dan ook deelnemen aan 
het examen. 
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De training varen in de branding/golven moet meer opgepakt worden. Het blijft lastig 
om hier goede opleiders voor te vinden die voldoende aanwezig kunnen zijn om zo 
een goede opleiding te verzorgen. Daarnaast moeten de weersomstandigheden er 
ook naar zijn. Het is dan ook zaak om ook deze groep medewerkers betrokken en 
enthousiast te houden. De reddingsbrigade zal de mensen opleiden om de ervaring 
op peil te houde. 
 
4.6.Materiaal waterhulpverlening  
In de genoemde periode krijgt de Reddingsbrigade nieuw materiaal via de gemeente 
Rotterdam. Het bestuur wil er streng op toezien dat er, net als voorgaande jaren, 
zuinig wordt omgegaan met het materiaal. In de genoemde periode wil de 
Reddingsbrigade eraan werken om C2000 en marifoon ook effectief te kunnen 
gebruiken tijdens eventuele reddingen in samenwerking met andere hulpverleners. 
 
Alle bestelde materialen en de kleding worden inzichtelijk gemaakt. Bij herhaaldelijke 
bestellingen van het zelfde product en/of kleding kan de Reddingsbrigade dan 
nagaan of het materiaal (on)geschikt is of dat er verkeerd mee wordt omgegaan. Zo 
kan de Reddingsbrigade hierop anticiperen en onderzoek doen naar een betere 
oplossing. 
 

5. Opleiden van vrijwilligers  
 
Binnen de Reddingsbrigade is de commissie KEV met diverse werkgroepen 
verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van de benodigde scholingen en 
cursussen met als leidraad de kwalificatie van ENVOZ b.v. en Reddingsbrigade Nederland.   
 

Samenvatting doelstellingen opleiding 2021 - 2025 
 
• In de genoemde perioden organiseert de Reddingsbrigade minimaal 6 
bijscholingsmomenten gericht op het lesgeven in het ABC zwemmen van de ENVOZ 
en de leerlijnen van de KNBRD. 
• In de genoemde periode organiseert de Reddingsbrigade minimaal 3 
basisopleiding EHBO aan minimaal 8 deelnemers volgens de leerlijn van Het Oranje 
Kruis.  
• In de genoemde periode start er minimaal één groep met de opleiding 
lifeguard Pool van de KNBRD, of een gelijkwaardige opleiding.  
• In de genoemde periode worden de reeds gestarte opleiding tot KNBRD 
instructeur 2/3 afgerond  
• In de genoemde periode starten minstens twee nieuwe kader leden met de 
opleiding tot KNBRD instructeur 2/3   
• In de genoemde periode worden minimaal 10 vrijwilligers opgeleid tot 
Reddingsbrigade jeugdinstructeur.   
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• Aan het einde van de periode is minimaal 80% van de vrijwilligers in de 
waterhulpverlening minimaal geschoold tot junior lifeguard of een vergelijkbaar 
diploma.     
 
5.1 Opleidingen ENVOZ A,B,C  
 
In de periode wordt zwemles gegeven volgens het ENVOZ Systeem A, B en C. Deze 
zullen worden geëxamineerd tijdens twee centrale examens per kalenderjaar, die 
door de commissie in samenwerking met het Rayon West van de KNBRD zullen 
worden gehouden.  
 
5.2 Bij- en nascholing  
Om ons kader de juiste handvatten te bieden en de kwaliteit te verhogen is het 
voornemen om in de periode twee bijeenkomsten per jaar te organiseren waarbij de 
Reddingsbrigade  voorziet in bij-  en nascholing op het gebeid van de leerlijnen van 
de ENVOZ A,B en C en de leerlijnen vanuit de KNBRD.  
 

5.3 Het opleiden van nieuwe redders en eerste hulpverleners  
In de genoegende periode zal de Reddingsbrigade de volgende opleidingen 
aanbieden in een aantal baden:  

• Junior Redder 1 t/m 4 

• Zwemmend Redder 1 t/m 4 

• Life Saver 1 t/m 3 

• Life Saver Beach 

 
5.4 Opleiding Eerste Hulpverlener (EHBO)  
De Reddingsbrigade faciliteert in de genoemde periode de lessen in Eerste 
Hulverlener aan leden aangezien dit noodzakelijk is gesteld door KNBRD 
(Reddingsbrigade Nederland) om de diploma’s Life Saver 2 en 3 te kunnen behalen. 
Het streven is om in de genoemde periode één maal per jaar een basisopleiding 
EHBO aan te bieden aan minimaal 8 deelnemers. Daarnaast worden er voor de leden 
die reeds hun EHBO diploma hebben behaald de zo genoemde 
herhalingsbijeenkomsten georganiseerd aan de hand van de richtlijnen van het 
Koninklijke Oranje Kruis. 
 
5.5 Opleiding Lifeguard Pool  
In de genoemde periode start de Reddingsbrigade deze opleiding en kunnen de 
eerste kandidaten medio 2023 hun diploma Lifeguard Pool behalen. Het streven is 
om minimaal uit ieder bad één medewerker dit diploma te laten behalen, of een 
gelijkwaardig diploma.  
 
5.6 Opleidingen Instructeur Elementair en Zwemmend Redden MBO 2/3 
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Naast het opleiden van redders leidt de RRB ook medewerkers op voor het diploma 
Instructeur Elementair Zwemmen en Instructeur Zwemmend Redden op de MBO, 
niveaus 2 & 3. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze zwemlessen verhoogd. Begin 
2019 zijn er kandidaten gestart. Het streven is om deze in genoemde periode af te 
ronden en een nieuwe groep te starten van minimaal twee kandidaten.   
 
5.6 Opleiding Reddingsbrigade  
Als voorloper op de instructeurs opleiding biedt de Reddingsbrigade vanaf 2021 de 
mogelijkheid om medewerkers van de Reddingsbrigade hun certificaat tot 
Reddingsbrigade jeugdinstructeur te behalen. Deze opleiding is ontwikkeld om de 
jeugd c.q. beginnend medewerker een vooropleiding aan te bieden op het gebied 
van instructie geven en de basisvaardigheden van het lesgeven bij te brengen. In de 
komende perioden zet de reddingsbrigade in om minimaal twee kandidaten per bad 
op te leiden. 

 

5.7  Junior Lifeguard 

Deze opleidingen (vanaf 15 jaar) zijn verdeeld in drie richtingen: pool (zwembad), 

open water en beach (strand). Deze diploma’s leiden op tot toezichthoudende en 

hulpverlenende taken langs de kust, open water en het zwembad. De opleidingen 

van Reddingsbrigade Nederland zijn internationaal erkend door de Internationale Life 

Saving Federation. Nadat iemand zijn opleiding tot Lifeguard heeft behaald kan hij 

zich o.a. specialiseren tot Reddingsbrigadechauffeur en/of Lifeguard Schipper. 

 
5.8 Senior Lifeguard 
Het Senior Lifeguard is het gevorderde diploma in de beroepsopleiding 
Waterhulpverlening van Reddingsbrigade Nederland. Net als bij Junior Lifeguard zegt 
de term 'senior' niets over de leeftijd van de kandidaat, maar over het niveau van de 
opleiding. Binnen het diploma Senior Lifeguard wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen Pool, Open Water of Beach. 
 
Door het trainen voor en behalen van het diploma Senior Lifeguard wordt de 
deelnemer opgeleid tot een volwaardige waterhulpverlener en leidinggevende bij een 
incident. De Senior Lifeguard wordt ingezet bij de bewaking van evenementen, op 
het strand en neemt deel aan de rampenhulpverlening. De Senior Lifeguard treedt 
daarbij op als bemanningslid en als leidinggevende van een kleine zelfstandige 
eenheid, bijvoorbeeld een reddingsboot maar kan ook een grotere of meerdere 
eenheden tegelijk aansturen. Nadat een deelnemer het diploma Senior Lifeguard 
behaald heeft, kan diegene de specialisatie Senior Lifeguard Schipper behalen. 
 

6 Voorlichting 
 
6.1 Voorlichting 
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De Reddingsbrigade heeft tot taak voorlichting te geven over de gevaren van 
(zwem)water en de omgeving. De Reddingsbrigade heeft diverse presentaties op 
maat om verschillende doelgroepen te bereiken. De presentaties hebben als doel om 
de Reddingsbrigade en haar visie bekend te maken bij:  
• de Rotterdamse jeugd en hun ouders en verzorgers 
• ouderen  
• de Gemeente Rotterdam  
• Welzijnsorganisaties  
• het grote Rotterdamse publiek & politiek 
 
Dit doet de Reddingsbrigade door actief mee te denken met bestaande projecten en 
samen met maatschappelijke partijen te kijken naar haalbare projecten. 
 
Op dit moment zijn er presentaties beschikbaar voor: 
• Basisonderwijs (bovenbouw) 
• Middelbaar Onderwijs  
• Welzijnsorganisaties  
• EHBO verenigingen  
• Toekomstige leden 
 
Het aanbod van presentaties kan de Reddingsbrigade zo nodig uitbreiden en speciaal 
aanpassen op aanvraag van derden. Ook het geven van demonstraties en clinics valt 
hieronder. De reddingsbrigade wil graag bij openingen van bijv. nieuwe zwembaden 
in Rotterdam betrokken worden.  
 
6.2  Promotie 
Om onze doelstellingen te verwezenlijken promoot de Reddingsbrigade zich tijdens 
onze werkzaamheden en activiteiten, maar ook bij externe activiteiten. Naast het 
bestaande activiteitenprogramma blijft de Reddingsbrigade  scherp en verbreed zij 
haar externe promotieactiviteiten en breidt deze uit. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de ontwikkelingen op en gebruik van sociale media gebruik. Hierbij 
zullen de jongeren binnen de Reddingsbrigade ingeschakeld worden. 
 

7. Bestuur en Kader   
 
Het bestuur opereert binnen de wettelijke kaders en houdt zich aan de statuten en 
huishoudelijk reglement. Het bestuur opereert transparant en doet dit binnen de 
afgesproken gedragscode. Binnen de Reddingsbrigade is er een commissie dit tot 
doel heeft het werven en behouden van leden en vrijwilligers van de 
Reddingsbrigade. 
 
Samenvatting doelstellingen bestuur en kader 2021-2025 
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• In de genoemde periode is het streven naar het volgende aantal leden, indien 
de bovengrens wordt overschreden is dit natuurlijk niet erg: 
Aantal jeugdleden ( 5-13 jaar)  tussen de 450 en 650 leden.  
Aantal volwassenen ( ouder dan 13 jaar) tussen de 150 – 250 leden.  
• In de genoemde periode zal de RRB zijn positie richting de sociale partners 
vergroten ter bevordering van onze doelstellingen.  
• Aan het einde van de genoemde periode heeft de RRB een georganiseerde 
wedstrijdploeg.  
• In de genoemde periode doet de RRB minimaal één maal per jaar mee aan 
een extern evenement. 
• Aan het eind van de genoemde periode is er actief gewerkt aan een veilig 
sportklimaat en zijn onze vrijwilligers toegerust met de juiste informatie omtrent dit 
onderwerp.   
• Aan het einde van de genoemde periode is de er een commissie werkzaam op 
het gebied van ARBO en Veilig sportklimaat. 
 
7.1 Bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit 11 personen. Er zal, gezien de uitdagingen die 
het bestuur de komende jaren heeft, gekeken worden of er algemene en specifieke 
verbeteringen mogelijk zijn qua structuur en bezetting. Hetzelfde geldt voor de 
commissies die er zijn. 
 
7.2 Werving  
In de komende periode wil de Reddingsbrigade het ledenaantal stabiel houden en 
pogingen ondernemen om het aantal leden te laten groeien. Eerst zal het huidige  
ledenaantal geanalyseerd worden. Door middel van promotie en voorlichting hoopt 
de Reddingsbrigade vervolgens ook nieuwe leden aan te trekken.  
 
7.2 Volwassen leden/medewerkers 
De afgelopen jaren heeft de samenwerking met diverse lokale partners een aantal 
nieuwe medewerkers opgeleverd. In deze periode wil de Reddingsbrigade deze 
samenwerking opnieuw leven inblazen. Ook het plaatsen van vacatures op de 
website en op facebook levert reacties op. Dit zal eveneens worden voortgezet.   
 
7.5 Wedstrijden 
In de genoemde periode wil de RRB een nieuwe impuls gaan geven aan de 
wedstrijden binnen de Reddingsbrigadewereld. Hiervoor is de RRB op zoek naar 
vrijwilligers met de wil, kennis en ervaring op dit gebied. Afhankelijk van deze inzet 
hopen we in de periode een draaiende wedstrijdploeg te hebben. Daarnaast zal de 
Reddingsbrigade zijn uiterste best gaan doen om interne evenementen aan te blijven 
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bieden, ook om de wedstrijdmentaliteit te bevorderen (zoals o.a. het onderling 
zwemfeest).  
 
Er wordt nu met een enthousiaste ploeg in de Wilgenring getraind. In de periode wil 
de Reddingsbrigade deelnemen aan minimaal twee wedstrijden.  
 
7.6 Externe evenementen 
Ter promotie van de zwemsport zal de Reddingsbrigade haar medewerking verlenen 
aan externe evenementen om de leden bekend te maken met de diverse andere 
aangeboden evenementen. Hierbij kan men denken aan bijv. nachtmarathons en , 
zwemvierdaagse.  
 
7.7 ARBO en veilig sportklimaat 
In de genoemde periode zal extra aandacht worden gegeven aan ARBO en veiligheid 
op de door de Reddingsbrigade gebruikte werkvloeren. Grensoverschrijdend gedrag 
is niet toelaatbaar en er is hiervoor een gedragscode. Er zal meer voorlichting 
worden gegeven om zo bij de leidinggevenden en kaderleden binnen onze brigade 
extra aandacht voor dit onderwerp te krijgen: voorkomen is beter dan genezen. 
Daarnaast gaat de reddingsbrigade in de genoemde periode investeren in een het 
oprichten van een commissie die zich binnen de Reddingsbrigade gaat bezighouden 
met de onderwerpen ARBO & veilig sportklimaat.  
 

8.  Financiën   
 
Samenvatting doelstellingen 2021 – 2025 
  
• De huidige gezonde financiële situatie wordt gecontinueerd. 
 De financiële reserve bedraagt minimaal één jaar badhuur. 

In de genoemde periode inventariseert en controleert de Reddingsbrigade 
haar verzekeringen.  
 
8.1 Inkomsten    
De inkomsten van de Reddingsbrigade verloopt via lidmaatschappen en entreegelden 
van leden die komen zwemmen in het door ons gehuurde zwemwater. Voor de 
beveiliging van het recreatiestrand aan de Maasvlakte II worden de onkosten van de 
Reddingsbrigade betaald door de Gemeente Rotterdam en het Recreatieschap 
Voorne, Putten en Rozenburg en Groenvoorziening Zuid-Holland. Het beveiligen van 
evenementen vindt plaats op basis van vergoeding van de gemaakte onkosten.  
 
Daarnaast ontvangt de Reddingsbrigade giften, donaties en dergelijke, maar de 
omvang hiervan is minimaal.  
 



 

 

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 
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De Reddingsbrigade is op 1 januari 2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en zal proberen deze status 
te behouden. 
 
8.2 Uitgaven 
De grootste uitgaven zijn het huren van zwemwater, de kosten verbonden aan de 
waterhulpverlening en lesmateriaal, voorlichting en werving. De indirecte kosten zijn 
minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als onkosten vrijwilligers en 
dergelijke. 
 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben.  Het eigen vermogen van de reddingsbrigade zal minimaal het 
bedrag zijn voor het huren van 1 jaar zwemwater.  
 
De bestuurders ontvangen geen beloning noch een onkostenvergoeding voor hun 
diensten. 
 
8.3 Verzekeringen  
In de periode zal worden gekeken of de lopende verzekeringen toereikend zijn voor 
de (toekomstige) activiteiten van de Reddingsbrigade. Er zijn momenteel o.a. de 
volgende verzekeringen: transport van goederen en geld, ongevallen van 
medewerkers, aansprakelijkheid bedrijven, binnenvaart casco,  rechtsbijstand en 
bestuursaansprakelijkheid. 
 

 
 


