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Jaarverslag bestuur 
 
Bestuurssamenstelling 
Na de ALV van 21 maart 2019 zijn we het bestuurlijk jaar begonnen met de volgende bestuursbezetting: 
Dagelijks bestuur: Jannechien Peek (voorzitter), John Holdorp (secretaris), Willem Schinkelshoek (penningmeester). 
Algemeen bestuur: Barbera Willems (algemeen lid), Renate de Winter (algemeen lid), Jeroen van Haaster (WHV), Elly 
Baas (ledenadministratie) en Marja Boerboom (financiële administratie).  
 
Ondersteunende organen 
Het bestuur is het afgelopen jaar ondersteund door de commissie waterhulpverlening. Hiervan is een los jaarverslag 
toegevoegd aan de ALV stukken. Aanvullend daarop zijn er ‘werkgroepen’ die draaien onder de verantwoordelijkheid 
van het bestuur en een aantal andere ‘groepen’ die zeer waardevolle activiteiten oppakken binnen de vereniging. De 
verslagen hiervan zijn onderdeel van het bestuursverslag. 
 
Vertrouwenspersonen  
Leden: Trudy Otten en Paul Tijl 
Over 2019 zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
IT werkgroep 
Leden: Joost Boerboom, Jochem Cornelis, Sander Hahn, Remco van Saase, Willem Schinkelshoek 
De IT werkgroep heeft zich begin 2019 nog bezig gehouden met het onderzoeken van mogelijkheden voor het 
ledenadministratiesysteem maar de focus heeft vooral gelegen bij het ondersteunen van de communicatie richting de 
leden (website en nieuwsbrief). 
 
Vrijwilligerswerkgroep 
Leden: Wendy Boerboom-Possel, Boudewijn Possel, Willem Schinkelshoek en Ivonne de Vries 
De vrijwilligerswerkgroep is niet actief geweest in 2019. 
 
PR werkgroep 
Leden: Tako van Midwoud, Ivonne de Vries, Boudewijn Possel, Meike Neve-van Riet, Sandra Cozijn, Marianne Wever en 
Barbera Willems (als vertegenwoordiger/ aanspreekpunt vanuit het bestuur). 
Dit jaar hebben wij als PR groep weinig activiteiten ondernomen, dit vanwege het feit dat we het 100 jarige bestaan van 
de HRB hebben gevierd en er genoeg activiteiten hebben plaatsgevonden waar veel publiciteit voor is geweest. In 2019 
hebben zijn we ook wat minder actief geweest ten aanzien van het werven van nieuwe leden 
 
Info punt  
Leden: Marjon Randsdorp, Gerda Behage, Marja Boerboom, Elly Baas, Ivonne de Vries, Monique Driessen en Roos 
Holdorp. 
Het info punt is een stabiele groep dames die zorgt dat er altijd een aanspreekpunt is voor onze leden en ouders van 
leden in de gang van het zwembad. Afgelopen jaar is het team versterkt met de komst van Monique en Roos.  
 
Materiaal werkgroep 
Leden: Martien Stokman en Evert Dirksen 
De afgelopen jaren is het materiaal beheer wat op een laag pitje komen te staan en dat is jammer. Martien had zich 
vorig jaar (2018) al aangemeld om het materiaal beheer op zich te nemen en is daar mee aan de slag gegaan. Zo zijn er 
toen boogtenten aangeschaft en hebben we het tenten kamp aangepast. Verder is de loods wat veranderd en alles 
heeft een plekje gekregen. Maar ook varend redden en het materiaalbeheer daarvan kon hulp gebruiken en dat is de 
afgelopen periode in kaart gebracht. Het materiaal wordt goed gebruikt maar heeft ook onderhoud nodig zoals boten, 
pakken, vesten en ander materiaal.  
 
Afgelopen jaar is Martien samen met Evert {voorheen materiaal beheer} begonnen om al het materiaal te 
inventariseren, zodat we goed konden zien wat we hebben en wat ons te wachten staat. Ze gaan vanaf nu het beheer 
van al het materiaal op zich nemen, ook het varend redden materiaal, en daar zijn we erg blij mee. Vanzelfsprekend 
doen ze dit in overleg met WHV, andere gebruikers en het bestuur. De inventaris lijst is er nu en ze hebben de loods 
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weer aardig opgeruimd en overbodig materiaal verwijderd. Er is een mooi systeem aangelegd in de loods om pakken te 
drogen en fris te houden, dit zal de kwaliteit van de pakken ten goede komen. Aangezien er achterstallig onderhoud is 
zullen er dit jaar voorstellen komen om nieuwe spullen aan te schaffen of spullen te vervangen. Op die manier zorgen 
we dat onze club en onze mensen weer met veilige en onderhouden spullen op pad kunnen. Voorbeelden hiervan zijn 
overlevingspakken, reddingsvesten en kisten voor kampmateriaal en om de tenten in op te slaan tegen ongedierte. 
Verder zijn er motoren die voor onderhoud weg moeten. Het is ook de bedoeling dat we onze ervaring en inzicht gaan 
delen met het de WHV deelnemers als onderdeel van de lessen hoe om te gaan met het materiaal en het verrichten 
van reparaties. 
Ook zal er hopelijk dit jaar een nieuwe loods komen voor de boten. Dan komt er ruimte vrij in de loods waardoor we 
meer kunnen doen in de loods aan het materiaal zo bijv. het opknappen van een boot met hulp van WHV en uitleg van 
onderhoud ander materiaal. Martien en Evert zij zijn blij met de nieuwe toekomst plannen en de nieuwe loods en het 
bestuur ook! 
 
Evenementen / Markten 
In 2019 hebben we niet deelgenomen aan de voorjaarsmarkt omdat deze samen viel met een bewaking en een OWH 
toernooi waardoor we niet genoeg mensen konden organiseren. We hebben er voor gekozen wel deel te nemen aan de 
verenigingsmarkt die nieuw georganiseerd werd op de binnenweg, net na de grote vakantie. Helaas stonden deze dag 
alle kraampjes bij ‘de Hema’ en niet bij de IJzeren brug waardoor de boot te ver van de kraam lag om actief vaartochten 
aan te bieden. De aanloop was beperkt alleen wel echt gericht op Heemstedenaren. 
 
Flyeren tijdens het afzwemmen in Groenendaal. In 2019 is er niet geflyerd, dit vanwege het feit dat we even geen 
nieuwe instroom konden gebruiken, de groepen werden te groot er waren niet voldoende instructeurs om de lessen te 
geven. Eind 2019 is er opnieuw gekeken hebben we alleen in de periode januari tot en met mei geflyerd na het 
afzwemmen van het B en c diploma in Groenendaal. Het bereik per keer was ongeveer 60 a 70 kinderen per keer. Er is 
een goede samenwerking met het zwembad ontstaan en wordt door hen in het praatje ook de HRB gepromoot. Er 
moest wel opnieuw afstemming gezocht worden met het zwembad door wisseling van contactpersonen. 
 
De Spreekbeurttas is in 2019 3x uitgeleend 
 
Ledenadministratie 
Eindelijk was het zover. Na twee jaar handmatig de contributie brieven per mail te hebben verstuurd, zijn ze nu digitaal 
verzonden uit een ander systeem.  

Om een lid in te schrijven in onze vereniging moest ik de naam driemaal invoeren in een systeem. Ten eerste in 
Sportlink, om een Sportlinknummer te verkrijgen. Vervolgens in access ledenadministratie. Daarnaast werd op verzoek 
van het bestuur ook een bestand bijgehouden met de aan- en afmeldingen van leden. Vervolgens stuurde ik een lijst 
naar Zwemmend Redden, die de nieuwe data uploadde in hun systeem. Helaas werden de zwemgegevens van ‘oudere’ 
leden niet bijgewerkt. Om die reden ontving u dan bijvoorbeeld een zomerbrief met zwemonderdelen die niet klopten. 
Waarna de ledenadministratie weer e-mails ontving van teleurgestelde leden.  Voor mij ontstond echt de wens om te 
gaan werken vanuit één systeem. In 2017 en 2018 kregen jullie de contributiebrieven per mail, nadat ik ze handmatig 
had verzonden. 

Op verzoek van het bestuur heeft Remko Stift, die zich als vrijwillige ouder had aangemeld, gekeken of het mogelijk was 
om te gaan werken vanuit Sportlink. Hij kwam met een positief advies, wat door het bestuur werd overgenomen.  

De grootste klus was natuurlijk om de persoonsgegevens over te zetten en bij te werken in Sportlink. Zowel ik als mijn 
voorgangers hadden in Sportlink geen wijzigingen doorgevoerd. In het ledenbestand werden wel zwemonderdelen 
bijgehouden, maar geen brevet indelingen. Dat betekende dus controle vanuit twee systemen. Een enorme klus, maar 
die werd met succes, met hulp van Remko Stift, voor het einde van het jaar afgerond. De overgang van onze 
administratie naar Sportlink was een feit.  

We sluiten 2019 af met 273 leden, waarvan 5 ereleden. 
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Ledenaantal 2019 en start 2020 

 
 
 
Overige evenementen 
De grote Clubactie. 
Ook in 2019 hebben we als vereniging weer deelgenomen aan de grote Clubactie. Het Doel van dit jaar was om 
voldoende geld op te halen om over te kunnen gaan tot de aanschaf van een AED die we kunnen gebruiken in en om 
het clubhuis maar ook tijdens bewakingen.  
De loten van de grote Clubactie zijn uitgezet tijdens de jubileumdag in Spaarnwoude. 
In totaal zijn er dit jaar aan de deur en online 430 loten verkocht, wat een netto opbrengst gaf van €1.037.50! 
 

JubCo 
Samenstelling en werkwijze Jubileumcommissie 
Begin 2018 werd de commissie gevormd, met als initiatiefnemer Martien Stokman. 
Barbera Willems (contactpersoon bestuur), Paul Tijl, Wendy Boerboom en Wim Schrama voegden toe. 
Doelstelling van de commissie: een memorabel jubileumjaar organiseren, binnen de gestelde financiële kaders, op die 
manier dat alle leden (lees: alle leeftijden) er van kunnen genieten. 
Na een brainstorm over te organiseren evenementen en andere activiteiten (zoals PR en cadeautjes) werd besloten een 
jaarprogramma aan te bieden, met een duidelijk begin en eind en met, als belangrijkste evenement, het jubileumfeest 
in september. 
Door meerdere activiteiten in het jubileumjaar te organiseren was het goed te doen om alle leden bij de festiviteiten te 
betrekken. De organisatie van alle evenementen was onder regie van de jubileumcommissie, maar werd gedragen door 
een grote groep enthousiaste leden.  
 
Verslag 

Op spectaculaire wijze werd het jubileumjaar op 2 januari 2019 geopend. Tijdens de nieuwjaarsreceptie doemde vanaf 
de Ringvaart een bijzondere gedaante op. Het bleek een dolfijn te zijn, die, gewapend met reddingsboeien en een 
fakkel het 100 jarig jubileumjaar officieel kwam openen. De mascotte, spontaan gedoopt tot Herbie, vouwde met veel 
gevoel voor drama een spandoek open, waar het logo van de 100 jarige vereniging op te zien was. 
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Het hele jaar door hebben er activiteiten plaatsgevonden zoals een kano clinic, Pub Quiz, Escaperoom, de fietstocht 
met een bezoek aan Cruquius museum en aansluitend een High Tea voor onze oudere leden. Ook de jaarlijks 
terugkerende activiteiten zoals kinderkamp -en jeugdkamp, darten en de onderlinge wedstrijden kregen een speciaal 
jubileumtintje mee. De hoogtepunten dit jaar waren toch wel de tentoonstelling 100 jaar HRB, die op 4 september door 
onze eigen burgemeester en beschermvrouw, Astrid Nienhuis, werd geopend en de jubileumdag, op zaterdag 14 
september, die mede dankzij het fantastische weer een zeer geslaagde dag voor jong en oud is geworden. En tot slot de 
OWH World recordpoging op 12 oktober, hierbij was ook onze burgemeester wederom aanwezig. Zij gaf het startschot 
en hield als official, samen met iemand van de bond toezicht op deze poging. De recordpoging is geslaagd en nu 
afwachten of we ook in het boek zullen verschijnen. De laatste activiteit die door de jubileumcommissie werd 
georganiseerd was de nieuwjaarsreceptie van 2020 waar bij we met champagne en vuurwerk afscheid hebben 
genomen van onze mascotte Herbie.  
 

Financiën 

Voor HRB begrippen had de commissie een enorm budget. De verantwoordelijkheid daarvoor voelde zwaar. Omdat we 
geen overdreven uitgaven wilden doen, maar we wel graag een (dure) mascotte wilden, is als extra budget de 
“Vrienden van de 100 jarige HRB” in het leven geroepen. We zijn erin geslaagd alles binnen de aan ons toevertrouwde 
budgetten te kunnen regelen. 
 
Leerpunten jubileumcommissie 

1. We zijn trots op wat er allemaal georganiseerd is. Weliswaar zijn er enkele evenementen niet doorgegaan, maar alle 
andere waren (heel erg!) geslaagd. 

2. Aandachtspunt is: communicatie. Een eventuele volgende commissie zou er goed aan doen iemand hiervoor 
verantwoordelijk te maken, zodat er gestructureerde naar leden en naar buiten gecommuniceerd wordt. 

 
Terugblik op speerpunten 2019 

• Belangrijkste focus voor 2019 zal zijn het 100-jarig jubileum (zie jaarverslag Juco). 

• De ontwikkeling, samen met de Stichting, van het buitenterrein. Hier is vooral de Stichting heel druk mee 
geweest maar we zijn bijna bij het punt dat de loods gebouwd kan gaan worden. 

• Het groeiende aantal vacatures en het zorgen dat we de basisactiviteiten van de HRB goed draaiende houden. 
Hier heeft het bestuur veel aandacht aan besteed. Een aantal vacatures zijn ingevuld en een aantal zijn nog 
altijd vacant. Het ontbreken van mensen voor deze vacatures brengt bij het bestuur maar ook voor andere 
mensen extra werk die gelukkig vooralsnog allemaal worden opgevangen. 

 
 
 
Focus voor 2020 
Belangrijkste focus voor 2020 zal zijn de ontwikkeling (samen met de Stichting) van het buitenterrein, het verder in 
gebruik nemen en eigen maken van SportLink als ons administratiesysteem, het groeiende aantal vacatures en het 
zorgen dat we de basisactiviteiten van de HRB goed draaiende houden. Er is voor het steeds kleiner wordende bestuur 
weinig ruimte voor nog extra activiteiten.  
 
Het bestuur en werkgroepen van de Heemsteedse Reddingsbrigade 


