JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
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Jaarverslag van de secretaris over 2021

Inleiding
Dit jaar was een jaar van plannen en loslaten. We hadden het graag
anders gezien, maar de coronamaatregelen lieten ons nog niet met rust.
In 2020 hadden we ervaring opgebouwd met het handelen op korte
termijn. Na elke persconferentie was er een spoedoverleg over de te
nemen maatregelen. Hierdoor was het geen rustig jaar, gelukkig staan wij
niet alleen en hebben we een brigade waar iedereen klaar staat om zijn
steentje bij te dragen.
We gaan een nieuw jaar tegemoet waarin het vertrouwen op verbetering
langzaam terugkomt en de eerste aanvragen voor beveiligingen al binnen
komen. Het is tijd om weer in een normaal ritme te komen om iedereen
te laten zien wat een leuke club we zijn. Een jaar waarin we veel nieuwe
leden en mogelijke medewerkers mogen verwelkomen.
Wat 2022 ons ook mag brengen, ik weet dat we er met zijn allen voor
gaan. In de baden, op het strand en daar waar we als brigade nodig zijn.
Bjorn van Bogaert
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Van de voorzitter
Algemeen 2021
Voor u ligt het jaarverslag 2021, een jaar waarin we wederom in de greep
werden gehouden door het coronavirus. Om alle lockdowns en
maatregelen heen hebben onze vrijwilligers zich ingezet om onze
werkzaamheden op gepaste wijze vorm te geven. Hier zijn we als RRB
trots op en we spreken onze waardering hierover uit. Als voorzitter neem
ik u in vogelvlucht mee in het afgelopen jaar en ik sta graag stil staan bij
een aantal markante momenten van 2021.
Erevoorzitter 50 jaar getrouwd.
Op dinsdag 24 augustus 2021 waren de heer en mevrouw Tijl 50 jaar
getrouwd. Dit lieten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo waren er
felicitaties namens het bestuur en verrasten twee leden van de
beveiligingsploeg het jubilerende paar met een bezoekje vanaf het water.
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In memoriam
Helaas zijn een aantal leden ons ontvallen in 2021. In dit jaarverslag
willen we stil staan bij deze leden.
●

Thea Zinsmeister

Op woensdag 27 januari is Thea Zinsmeister overleden op 66 jarige
leeftijd. Thea was sinds 2016 lid van onze reddingsbrigade en sinds 2017
medewerkster in zwembad de Wilgenring.
●

Martin Boeren

Op vrijdag 30 juli is Martin Boeren overleden op 63 jarige leeftijd.
Martin was in 2021 50 jaar lid van de RRB. In 1986 werd Martin benoemd
tot Lid van Verdienste. Van 1974 tot 1993 was Martin instructeur in
sportfondsenbad Noord.
●

Peter Lingmont

Op 7 september is Peter Lingmont overleden op 67 jarige leeftijd.
Peter was 55 jaar lid van de RRB. In 1983 werd Peter benoemd tot Lid van
Verdienste en in 1985 ontving hij de Bondspenning. Van 1968 tot 2000
was Peter instructeur, voornamelijk in sportfondsenbad Noord.
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●

Jan Asselé

Op donderdag 30 september is Jan Asselé op 91-jarige leeftijd overleden.
Jan is bijna 70 jaar lid geweest van de Rotterdamse Reddingsbrigade. Van
1954 tot 2014 was Jan medewerker van de RRB. In die periode had Jan
verschillende functies bij de brigade en Reddingsbrigade Nederland.
Van 1961 tot en 1991 was hij bestuurslid. Zijn passie was de strandwacht,
hiervoor was hij dan ook verantwoordelijk binnen het bestuur. Onder
leiding van Jan verhuisde de strandwachtploeg begin jaren 70 van Hoek
van Holland naar Maasvlakte. Van 1975 tot 1977 was Jan ook
vicevoorzitter van de vereniging.
Daarnaast was Jan actief medewerker van de vereniging. Vanzelfsprekend
als strandwacht lid en strandwachtcommandant, maar ook in de
zwembaden (hoofdinstructeur in Oost, instructeur Noord). Na zijn periode
als bestuurslid was Jan nog jarenlang aanwezig bij de
bestuursvergaderingen om te notuleren. Ook was Jan bijna 20 jaar onze
ledenadministrateur. Voor Reddingsbrigade Nederland zat Jan jarenlang in
het bestuur van de Contact Commissie Kustbrigades (CCK).
●

Jopie van der Ros - Bonnet

Op 2 december is Josina Maria (Jopie) van der Ros – Bonnet overleden op
97 jarige leeftijd. Jopie was meer dan 75 jaar lid van de RRB. Jopie heeft
zich jarenlang actief ingezet voor onze reddingsbrigade o.a. met zwemles
geven, examens, strandwacht en zwemwedstrijden.
Jopie is verschillende malen onderscheiden voor haar inzet voor onze
vereniging. In 1960 werd Jopie benoemd tot Lid van Verdienste, in 1975
ontving zij de Bondspenning en in 2010 werd Jopie benoemd tot erelid
van de RRB.
Namens het bestuur van de Rotterdamse Reddingsbrigade wil ik ook via
deze weg de familie en naaste veel sterkte toewensen bij dit verlies. Wij
hopen dat we nog lang de herinneringen binnen de RRB mogen
koesteren.
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COVID-19
Helaas was 2021 ook een jaar waarin we niet om corona heen konden, we
wederom in lockdowns zaten en met diverse maatregelen werden
geconfronteerd. Ondanks de vele inzet zien we dat we niet ongeschonden
door deze crisis komen. Dit is met name terug te zien in ons ledenaantal.
Hierin zien we een daling van met name jeugdleden. Binnen de beperkte
openingen hebben we gezien dat de doorstroming minimaal is geweest.
Hierdoor zijn de wachtlijsten opgelopen. Dit is een zorg die we delen met
meerdere zwemorganisaties in Rotterdam.
Het jaar 2021 startte middenin een lockdown die helaas ook nog eens
werd verlengd tot 9 februari. Om vervolgens nogmaals voor de 3e keer te
worden verlengd tot 15 maart van dit jaar.
Op 16 maart was er een lichtpunt: wij mochten beperkt aan de slag in de
baden met de leden die verbonden waren aan de opleidingen voor het
ABC zwemmen.
Op 25 mei kwamen de zo gehoopte versoepelingen en mochten we al
onze leden in de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar weer welkom heten in
de baden. Ook voor de 18+ leden kwamen er weer mogelijkheden, maar
wel onder bepaalde voorwaarden. Na een redelijke rustige zomer mochten
we na de zomervakantie ons seizoen weer vervolgen. Helaas kwamen er
berichten in de media dat we nieuwe maatregelen zouden gaan komen.
Op 6 november voerde de rijksoverheid de zogenaamde 3G maatregelen
in. Dit betekende voor onze cluburen dat de QR code werd ingevoerd voor
leden vanaf 18 jaar. Deze maatregel was vooral voor ouders een drempel
voor de komst naar het zwembad. Helaas bleken deze maatregelen
onvoldoende te zijn en belandden we op 26 november in de zogenoemde
avond-lockdown. Hierdoor kwamen onze cluburen vanaf dat moment stil
te liggen voor de rest van dat jaar 2021.
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Het besturen
2021 was voor het bestuur een pittig jaar waarin naast de reguliere
werkzaamheden en de nodige aangekondigde wisselingen we wederom
veel werk hebben gehad aan de diverse protocollen en ontwikkelingen
rondom corona. Daarnaast zijn nieuwe versies van documenten zoals de
statuten en huishoudelijk reglement en het beleidsplan verder
vormgegeven.
Door de situatie rondom het coronavirus waren we voor het tweede jaar
genoodzaakt om onze Algemene Ledenergadering (ALV) digitaal te
organiseren. Deze werd dan ook gestart op 30 april.
Voor deze ALV mochten we wederom kosteloos gebruik maken van het
ALV programma van Reddingsbrigade Nederland. Tijdens de start bleek
dat er een technische storing in het programma was, noodgedwongen
werd de ALV vroegtijdig afgebroken. Gelukkig waren de problemen te
verhelpen en met wat aanpassingen konden we alsnog op 28 mei onze
ALV digitaal vormgeven. Met dank aan Optisport Alexanderhof en
Reddingsbrigade Nederland voor hun ondersteuning en faciliteiten.
Bestuur en beleidsstukken
In 2021 zijn de vernieuwde stukken zoals de statuten en huishoudelijk
regelement en het beleidsplan verder vormgegeven. Hierbij zijn we
intensief in contact geweest met de Vereniging en Recht die ons hierbij
hebben bijgestaan. Daarnaast hebben we een geselecteerde groep leden
gevraagd de genoemde stukken mee te lezen en het bestuur te voorzien
van aandachtspunten. Het streven is om in 2022 de stukken verder af te
ronden.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
in. Aan de hand van een checklist van Reddingsbrigade Nederland is
gecontroleerd of wij voldoen aan deze wet. Dit heeft o.a. geleid tot een
stukje extra bewustwording binnen het bestuur, het opstellen van een
gedragscode en een beschrijving van een controlesysteem.
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Afscheid Theo Soeters
Bestuurslid Theo Soeters nam tijdens de ALV van 28 mei afscheid van het
bestuur. Tijdens de ALV stonden we hier uitvoerig bij stil. Theo is al 60
jaar lid en sinds 1980 penningmeester. Voor zijn inzet voor de
reddingsbrigade heeft Theo al diverse onderscheidingen mogen
ontvangen: Lid van Verdienste (1979), Bondspenning (1985), Lid in de
Orde van Oranje Nassau (2001) en 50 jaar lid RRB (2011). Tijdens de ALV
stemde de vergadering in met zijn benoeming tot erelid van de RRB.
Namens het bestuur bedanken we Theo voor zijn toewijding en jarenlange
inzet binnen de RRB en in het bijzonder voor zijn ruim 40 jaar
bestuurslidmaatschap. Wij gunnen hem nog een mooie periode als erelid
van de RRB.
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Waterhulpverlening
2021 stond voor ons ook in het teken van de acties rondom het
windmolenpark op de Maasvlakte II. De bouwplannen die er zijn brengen
diverse ongemakken maar ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Als
Reddingsbrigade is het een van onze taken om gevraagd maar ook vaak
ongevraagd advies te geven. Oud-voorzitter en ervaren strandwachtlid
Coen van Dee heeft zich samen met de betrokken bestuurders bezig
gehouden om de diverse partijen zo goed mogelijk te adviseren van de
risico’s en mogelijk gevolgen.
Inzet watersnood Limburg.
In juli werden we geconfronteerd met een ware watersnoodramp. Naast
vele andere brigades is er ook een eenheid van de Rotterdamse
Reddingsbrigade opgeroepen om in RVR (Regionale Voorziening
Reddingsbrigades) verband naar Limburg af te reizen.
Zaterdagavond 17 juli is de ploeg naar Roermond vertrokken.
De ploeg heeft samen met andere brigades uit onze RVR geholpen bij de
verkenning van de dijken in de omgeving van Mook, Gennip en Bergen.
Tevens werd er geassisteerd bij het uit het water halen van een
zwemmer. Mede door onze inzet zijn de gesprekken met de
veiligheidsregio en de RVR Rotterdam Rijnmond weer geopend om te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking te
verbeteren en mogelijk uit te breiden.
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Waarderingsbeleid
Het was dit jaar niet mogelijk om mensen fysiek in het zonnetje te zetten.
We hopen dit in 2022 alsnog te kunnen doen bij de leden waarbij dit in
2021 niet is gelukt.
Tijdens de ALV op 28 mei 2021 zijn de nodige leden benoemd tot:

Leden van verdienste

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.
Het bestuur is dan ook verheugd om de volgende leden te mogen
benoemen tot lid van verdienste:
• Kim de Bloois
• Marlin Rus – Hartland

Gouden-waarderingsteken van de Rotterdamse Reddingsbrigade
Het bestuur is verheugd dat we dit jaar één van onze leden mogen
waarderen voor zijn jarenlange inzet. Dit jaar hebben wij de eer om
Wichard Trip te waarderen met het gouden-waarderingsteken.

50 jaar lid

• Annelies Soeters – Kok
• Mattheus Boeren
• Marja van Kouwen – Jager

Pieter Tijl sr. Beker

2021 was wederom een bijzonder jaar. Daarom vond het bestuur het
meer dan gepast dat we deze beker nogmaals toekennen aan alle
medewerkers van de RRB die zich in het afgelopen coronajaar 2021
hebben ingezet binnen de baden, de waterhulpverlening of vanuit huis.
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Erasmusspelden

Op woensdag 10 november kregen Cor vd Knijff, Arnold Kok, Dirk van de
Beek, Fred Boeren, Theo v.d. Zweth, Wim Soeters en André van Nijnatten
uit handen van wethouder Christine Eskes op het stadhuis de
Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam uitgereikt voor hun jarenlange
inzet voor de RRB.
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Het medewerkersfeest gaat niet door
In 2020 ging het medewerkersfeest in verband met het 95-jarig bestaan
vanwege corona niet door. In 2021 stond het uitgestelde
medewerkersfeest gepland voor 13 november. Alle voorbereidingen waren
getroffen. Maar onze overheid besloot dat Nederland per 13 november
weer in beperkte lockdown moest. Hierdoor kon wederom het feest niet
doorgaan.
Financiële steun
De RRB is de Gemeente Rotterdam wederom erkentelijk voor de jaarlijkse
financiële steun per jeugdlid. Dit jaar mochten wij ook eenmalig steun
ontvangen voor onze volwassenleden in verband met de coronacrisis.
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.
Wij zijn al onze donateurs zeer erkentelijk en dankbaar voor hun gebaar
naar de RRB. Dit wordt door ons allen gewaardeerd en de donaties komen
ten gunste van onze brigade.
Verzekeringen
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, die 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.
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.
In het afgelopen jaar 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. In het afgelopen jaar hebben we hier vooral
ondersteuning ontvangen rondom de aanpassingen van onze statuten en
huishoudelijk reglement.
Op diverse vraagstukken hebben wij advies ingewonnen die ons verder
heeft geholpen.
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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 gebied van noodhulp en fondsen.
Net als is 2020 zijn we regelmatig in contact geweest om klachten van
leden rondom de maatregelen en onze eigen bevindingen te ventileren.
ARBO
In 2021 zijn er geen 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 voelen om situaties
daadwerkelijk te melden. Dit blijft een aandachtspunt voor het bestuur in
het komende jaar.
Tot slot
Het jaar 2021 was wederom een uitdagend jaar. We weten dat 2022 zal
starten met de nasleep van de coronamaatregelen van 2021. Alleen de tijd
zal ons leren wat 2022 ons zal gaan brengen. Als bestuur weten we ons
hierin gesteund door alle mede-vrijwilligers en betrokkenen van de RRB.
Ik hoop dan ook dat we met frisse moed (zodra dit kan) 2022 zullen gaan
starten. We staan in de startblokken om er met elkaar tegenaan te gaan!
Met grote dank voor jullie inzet in 2021 en met het vertrouwen dat we er
met elkaar in 2022 het best uit gaan halen sluit ik hierbij graag mijn
woorden in dit jaarverslag af.
Kevin van Hengel.
Voorzitter
Rotterdamse Reddingsbrigade
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Beveiligingen
Vanwege corona zijn dit jaar wederom bijna alle evenementen
noodgedwongen afgezegd wel zijn wij aanwezig geweest bij een
beveiliging van een triathlon aan het Zwarte Plasje.
Vol goede moed gaan wij het komende seizoen tegemoet waarbij we al
voor een aantal vaste beveiligingen onder voorbehoud zijn aangevraagd.
Er zal een heel groot evenement in Rotterdam gehouden worden waar we
gevraagd zijn de beveiliging op het water te verzorgen. Dit pakken we op
in samenwerking met onze RVR.
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Strandwacht
In 2021 stonden de strandwachtleden paraat voor het bewaken van het
strand aan de 2e Maasvlakte. Tijdens dit strandseizoen waren er nog wel
Covid-maatregelen van kracht, maar was er meer mogelijk dan het jaar
ervoor. Zo was het weer mogelijk om de aspiranten in de diensten mee te
laten draaien, die groep was dit jaar dan ook goed vertegenwoordigd. Een
enthousiaste groep jongens en meiden, die het leuk lijkt om het strand te
bewaken en te hulp schieten als dat nodig is. Ze hebben goed meegedraaid
en veel geleerd om het volgende seizoen op examen te gaan voor lifeguard.
We zien ze graag aankomend seizoen terug en hopen dat ze andere ook
enthousiast maken om lid te worden van de strandwacht.
Ook kon er meer op het gebied van onze opleidingen en zijn er onder de
huidige strandwachters diploma’s gehaald; zo is er een gediplomeerde
lifeguard en lifeguard chauffeur bij in de groep. Er zijn twee chauffeurs
geslaagd voor de opleiding Optische en Geluidsignalen (O & G).
In juli 2021 heeft de Rotterdamse Reddingsbrigade als onderdeel van de
RVR-Rijnmond (Regionale Voorziening Reddingsbrigade) stand-by gestaan
in Limburg tijdens het zeer hoge waterpeil in de Maas. Samen met de
brigades uit de regio hebben ze bij Gennep en Mook paraat gestaan, voor
het geval daar de dijken mochten doorbreken. De dijken hebben het
gelukkig gehouden en onze inzet was hierna niet meer nodig.
Dit jaar is begonnen met de aanleg van een groot aantal windmolens op
het Maasvlaktestrand, een deel wordt gebouwd op het sportstrand. Deze
zullen op de hoogwaterlijn van het strand worden geplaatst. Dit betekent
dat kitesurfen en andere aanverwante sporten daar na de aanleg verboden
zijn en op een ander deel van strand gebruik moeten maken. Aankomend
seizoen zal uitwijzen of dit niet in de weg zit voor de badgasten die gebruik
maken van het huidige strand.
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Aan het eind van het strandseizoen heeft onze 1e
bestuursverantwoordelijke strand Jenske Gerrits, aangegeven haar functie
neer te leggen. Als strandwachtploeg en brigade bedanken we haar voor
haar tijd en energie die ze erin heeft gestoken om de strandwacht haar
werk te laten doen.
Strandwacht reddingsactie overzicht 2021
Activiteit
Reddingsactie

Aantal Omschrijving
3
Hulp aan baders en zwemmers
7
Hulp aan kiters en andere
watersporters
EHBO
11
Diverse uiteenlopende EHBO
gevallen groot/klein
Vermissing/vondeling 8
Jongen/meisje
Dienstverlening
30
Drijfvoorwerpen etc.
Hulpverlening dier
2
Honden/duiven etc.
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Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid.
Het jaar is anders begonnen dan dat wij gewend zijn. Door Covid 19 hebben
wij als commissie veel moeten schakelen. Het was een zoektocht naar de
juiste mogelijkheden, waarin we veel hebben geleerd. Hier onder vindt u een
aantal onderdelen waar wij ons in 2021 hard voor hebben gemaakt.
EHBO
Ondanks dat er heel veel aangepast moest worden om de trainingen en
nieuwe opleiding veilig te geven, hebben onze EHBO instructeurs Chantal
Vellekoop en Cor van der Knijf niet stil gezeten. In april zijn beide
instructeurs naar de opleiding “Stop de bloeding” geweest. Stop de
bloeding is een aanvullende opleiding die gegeven kan worden tijdens onze
huidige EHBO of herhalingslessen. Stop de bloeding houdt letterlijk in wat
ze doen. Leren om bloedingen te stoppen. De herhalingstrainingen zijn
weer gestart op 18 april Hiervoor zijn alle kandidaten geslaagd en zijn hun
EHBO diploma’s verlengd.
ENVOZ
De contacten met de organisatie Envoz zijn versterkt. We hebben
maandelijks gesprekken en zijn wij gevraagd om een Masterclass te
organiseren in het onderwerp survival zwemmen voor onze
zwemonderwijzers die actief zijn in de zwembaden. Hier zijn Kevin van
Hengel en Justin van Hengel actief mee bezig en heeft de eerste masterclass
plaatsgevonden op zaterdag 16 oktober in zwembad Het Alexanderhof.
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De actieve licentiehouders zijn voor deze Masterclass uitgenodigd en hebben
de eerste verlenging van hun licentie hiermee te pakken. Ons streven is om
nog meer masterclasses aan te bieden voor buitenstaanders en onze leden
die alleen actief zijn in het examineren. Wij zijn voorstander om deze
samenwerking aan te houden omdat het leerzaam en leuk is voor onze
brigade.
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Centraal examen
De werkgroep Centraal Examen organiseert het Centraal Examen. Tijdens
het Centraal Examen worden examens gehouden voor het A-, B- en Cdiploma en alle bonds- en RRB-diploma’s.
Vorig jaar heeft er geen centraal examen plaatsgevonden door corona. De
werkgroep heeft er vorig jaar alles aan gedaan om de kandidaten toch hun
diploma te laten halen. De kandidaten is de mogelijkheid geboden om in
hun eigen bad af te zwemmen. Omdat we in december weer in lockdown
gingen hebben we helaas twee zwembaden niet de mogelijkheid kunnen
geven om diploma te zwemmen in 2020. Dit heeft de werkgroep in april
2021 rechtgetrokken en zijn hierdoor alle kinderen voor het ABC geslaagd.
In 2021 zijn er ook versoepeling aangekondigd. Daarom heeft de
werkgroep het dit jaar voor elkaar gekregen om een centraal examen te
organiseren in zwembad Het Alexanderhof. Onderaan dit bericht vind u de
aantallen die dit jaar hun diploma hebben behaald. In totaal zijn dit 103
leden geweest. Iets waar we als brigade trots op mogen zijn.
KNBRD en instructeurs opleiding
2021 hebben wij te horen gekregen dat de opleidingen met een half jaar
verlengd zijn voor onze kandidaten. Dit is positief, omdat men door corona
niet veel heeft kunnen oefenen en uitvoeren. De werkgroep bewaakt dit
samen met hun praktijkbegeleider en bestuursverantwoordelijke. Dit jaar
hebben we drie kandidaten die nog bezig zijn om hun opleiding af te
ronden.

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden!
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Promotie intern
Begin januari heeft de werkgroep verschillende opdrachten ontvangen en
uitgewerkt. Zo is er een verjaardagskaart gemaakt die een van onze
medewerkers zal versturen naar al onze instructeurs en leden. Dit in kader
van verbinden met onze leden. Niet alleen de verjaardagskaart heeft deze
werkgroep gemaakt maar denk dan ook aan de kerstkaarten, visitekaartjes
en flyers.
MDT
Op zaterdag 24 april 2021 heeft er in het Kralingse zwembad een MDT
(Maatschappelijke DienstTijd) dag plaats gevonden. Tijdens deze dag
hebben wij 32 medewerkers mogen opleiden voor het zwemmend redden
voor zwembaden. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met de MDT
vanuit Reddingsbrigade Nederland. Het was een succes en wij staan klaar
om de volgende samenwerking te starten.
Evenementen extern
Op 16 augustus heeft er een voorlichting plaatsgevonden bij de faculteit
Pendrecht en is de jeugd uit deze wijk bij ons op bezoek geweest aan het
Maasvlakte-strand. De studenten kregen zodoende een goed beeld van ons
vrijwilligerswerk.

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden!
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Evenementen Intern
Door corona zijn onze eigen evenementen niet door gegaan, dus geen
Gekleed Zwemmen en Onderling Zwemfeest. De commissie blijft vooruit
kijken naar data voor volgende edities.
Wedstrijden
Iedere woensdagavond tussen 20:15 uur en 21:00 uur traint een
enthousiaste groep van oud en jong in Zwembad de Wilgenring. Dit jaar
was er geen deelname aan nachtmarathons of lifesaving wedstrijden.
Nieuwjaarsreceptie
Vanwege corona konden we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie houden.
Hierdoor was er ook geen mogelijkheid voor een nieuwjaarsduik. We hopen
snel weer een vervolg te kunnen geven aan deze koude traditie.

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden!
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Behaalde zwemdiploma’s in 2021
Alexander
-hof

Wilgen
ring

7
9
3

Noord

Oost

Zwem
centrum

Totaal

ENVOZ A
ENVOZ B
ENVOZ C
ENVOZ
goudvis
ENVOZ
inktvis
ENVOZ
maanvis
JR 1
JR 2

4
2

2
2

JR 3

2

6

2

5

15

2

1

1

4

JR 4
ZR 1

2

ZR 2

6
4
6

Anders
valide

7
4

1

3

1

ZR 4

1

2

LS 1

1

1

LS 2

3

1

LS 3

1

3

1

ZR 3

Totaal

13
13
9

6
1

1

20

2
5

1

4
2

3

7

1
37

14
8

1
23

21

2

103

Aantal gezakte kandidaten: 0
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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!

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden!
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Contactgegevens
Rotterdamse Reddingsbrigade
Telefoon:
E-Mail:
Internet:
Bestuur
Voorzitter:
2e voorzitter:
Secretaris:
2e secretaris:
Penningmeester:
2e Penningmeester:
Bestuursleden:

010-3105990 (voicemailservice)
info@rrb.nu
www.rrb.nu

Kevin van Hengel
Ed Asselé
Björn van Bogaert
Jennifer Roodbol
Pieter van der Kloet
Eric Oudenes
Chantal Vellekoop, Justin van Hengel, Jenske Gerrits,
Martijn van Dongen, Bas Berkhof

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.

