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Jaarverslag bestuur 
Corona 
Corona heeft ons verenigingsleven ook in 2021 sterk beïnvloed. Na elke persconferentie hebben het bestuur en de 
brevetuurleiding besproken wat mogelijk was, binnen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de bond en 
zwembadorganisaties. Hierbij is zo snel en adequaat mogelijk geprobeerd om het zwemmen weer mogelijk te maken. 
Gelukkig hebben we begin 2022 onze activiteiten weer volledig kunnen hervatten.  
 
Bestuurssamenstelling 
Na de uitgestelde ALV van 2021 die uiteindelijk op 26 juni 2021 wederom in de sporthal van Groenendaal plaatsvond, 
hebben we het bestuurlijk jaar voortgezet met de volgende bestuursbezetting: 
Dagelijks bestuur:  
Jeroen van Haaster - Voorzitter 
Willem Schinkelshoek  - Penningmeester 
John Holdorp   - Secretaris 
 
Algemeen bestuur: 
Laura Baas  - Ledenadministratie 
Marja Boerboom  - Financiële  Administratie / Algemeen Bestuur 
Lisa Jansen   - Algemeen Bestuur 
Renate Velden- de Winter - Algemeen Bestuur 
 
Ondersteunende organen 
Het bestuur is het afgelopen jaar ondersteund door de commissie waterhulpverlening. Het jaarverslag van de WHV is 
toegevoegd aan de ALV stukken. Aanvullend daarop zijn er ‘werkgroepen’ die normaal 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. Helaas is het aantal activiteiten als 
gevolg van de pandemie zeer beperkt geweest. 
 
Vertrouwenspersonen  
Leden: Trudy Otten en Paul Tijl 
Grensoverschrijdend gedrag staat sinds eind 2021 in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. Gelukkig is 
de vereniging, voor zover bij ons bekend, tot nu toe gevrijwaard gebleven van dit soort incidenten. Begin 2022 hebben 
we onze Gedrags- en Omgangsregels weer onder ieders aandacht gebracht en heeft het bestuur een risicoanalyse 
gedaan op de activiteiten van de vereniging onder het motto ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. De vereniging 
dat zijn wij immers met zijn allen. En ook een veilig sportklimaat maken we met zijn allen.  
 
De HRB wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport - maar ook 
maatschappelijk - verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we 
daartoe belangrijk. De HRB wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. 
Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel 
het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de HRB een vereniging is om trots op 
te zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we in 2018 Gedrags- en Omgangsregels opgesteld. (Zie HRB website – over 
de HRB – over de HRB). Deze regels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de vereniging, 
het bestuur, instructeurs en sporters.  
Als je onverhoopt te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag of iets anders waar je mee zit, kan je contact 
opnemen met een van onze twee vertrouwenspersonen Trudy Otten Trudy@heemsteedsereddingsbrigade.nl en Paul 
Tijl Paul@heemsteedsereddingsbrigade.nl 
 
 
 
IT-werkgroep 
Leden: Joost Boerboom, Jochem Cornelis, Remco van Saase, Willem Schinkelshoek 
In 2021 is de website regelmatig aangepast aan de dan geldende Corona richtlijnen. 
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PR-werkgroep 
Leden: Lisa Jansen en Willem Schinkelshoek 
Sinds medio 2021 is er een korte Powerpoint presentatie (2 slides) van de vereniging te zien op het linker scherm bij de 
kassa van SportPlaza. Nu we weer volop zwemmen ligt de nadruk in 2022 op ledenwerving bij het afzwemmen van 
KNZB diploma’s B en C. 
 
OWH-Werkgroep  
Leden: Joost Boerboom, Bas Ransdorp, Job Schrama, Nick Melet en Lisa Jansen 
Dit jaar is de HRB met twee teams ingeschreven in de landelijke competitie in Zeist. Na de voorrondes is de HRB 
geplaatst in de Hoofdklasse. Ook is er een jeugdteam ingeschreven die wedstrijden spelen in Zeist. Tot nu toe zijn er 
maatregelen wegens corona in het zwembad in Zeist, maar de HRB heeft in 2021 alle wedstrijden kunnen spelen. 
In 2021 is er een test geweest voor extra badwater voor OWH. Er is tijdelijk gezwommen tijdens het 6e uur. Uiteindelijk 
bleek er niet genoeg opkomst te zijn op dit moment om meer badwater te huren, dus is er besloten om terug te gaan 
naar de oude situatie. Bovendien bleek uit een enquête die gehouden is onder de deelnemers dat het grootste deel van 
de spelers het trainen tijdens het 6e uur als minder prettig ervaarde. Beginners en gevorderden hebben beide 1x een 
half bad (ondiepe) tot hun beschikking om te trainen, tijdens het 4e (beginners) en 5e (gevorderden) lesuur.   
De beginners worden getraind door Nick Melet, Evert Dirksen en van Ronald van der Berg. Lisa Jansen is vaste invaller 
indien nodig. De woensdag trainingen (conditie, techniek en tactiek) worden verzorgd door Thijs van der Berg, Joost 
Boerboom, Joost Damen, Nick Melet, Boudewijn Possel en Steijn Willems. Door het grote aantal trainers blijft het voor 
iedereen aantrekkelijk om af en toe (eens per zes weken) training te geven en blijven de trainingen afwisselend. 
 
Evenementen 
Leden: Lisa Jansen 
Vanwege coronamaatregelen hebben er het afgelopen jaar geen evenementen plaatsgevonden.  
Voor 2022 is de voorbereiding voor het kinder- en jeugdkamp in volle gang. Daarnaast heeft in maart het zwemfeest 
plaatsgevonden.  
 
EHBO 
Leden: Thom van der Geest 
Afgelopen jaar heeft er door corona helaas geen nieuwe basis en herhalingscursus EHBO plaatsgevonden. 
In 2022 zijn inmiddels de nieuwe basiscursus en zijn de herhalingslessen weer gestart. 
 
Zwemmend redden 
Leden: Coördinator ZR: Vacant 
Diplomaleiders: Sam Neve, Sandra Verhoeven, Mariska Niesten, Laura Baas – Vis, Sandra Cozijn en Thom van der Geest 
 
Coördinator & Diplomaleiders 
In september 2018 gaf Mariska bij het bestuur aan met een jaar te willen stoppen als coördinator. De functie van ZR 
coördinator is sinds het vorige verslag nog niet ingevuld. Omdat er nog steeds geen opvolger zich aangemeld had en de 
vereniging ook geen TC meer heeft, is aan het bestuur gevraagd om deze zwemactiviteit van de brigade te coördineren. 
Een aantal taken wordt nu door het bestuur opgevangen en de meeste praktische zaken in en om het zwembad zijn 
door de diplomaleiders opgevangen, te weten Laura Baas – 1e half jaar JR1, Sandra Verhoeven - JR2&4, Mariska Niesten 
– 2e halfjaar JR1 en JR3, Sam Neve - Zwemmend Redden, en Sandra Cozijn - Life Saver. Mariska blijft sinds het 
neerleggen van haar rol als coördinator wel betrokken als diplomaleider. Vanaf oktober heeft Thom van der Geest zijn 
hulp aanboden. De eerste grote activiteit die Thom met goed resultaat heeft georganiseerd is het afzwemmen in 
januari 2022. Alle voorbereidende werkzaamheden daarvoor zijn gelijk na zijn toetreding gestart en dat is allemaal zeer 
goed verlopen. Bedankt Thom! Daarnaast neemt hij sinds januari 2022 het diplomaleiderschap van Mariska waar, nu zij 
met zwangerschapsverlof is. 
 
Start van het jaar en afzwemmen 
Even een stukje terug in de tijd. Door Corona is er ook in 2021 veel uitval geweest van zwemdagen. Dat begon al met 
het niet kunnen zwemmen bij de start van het nieuwe jaar.  Het afzwemmen dat op 30 januari 2021 gepland stond, kon 
daardoor niet doorgaan. Tot 22 mei 2021 is er vervolgens niet gezwommen door de HRB, een lange periode. Ondanks 
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dat, is er toch afgezwommen en wel op 10 juli 2021, vlak voor de zomervakantie. Van de 62 Kandidaten is 100% 
geslaagd! 
 
Na de zomervakantie en Corona beperkingen 
Na de zomervakantie is er weer een frisse start gemaakt en een nieuwe afzwemdatum gepland op 15 januari 2022. Tot 
het aftesten in november ging dat ondanks de coronamaatregelen allemaal goed. De afzwembrieven werden 
uitgedeeld, maar toen liep het aantal besmettingen weer zoveel op dat de overheid nieuwe maatregelen aankondigde 
die grote impact hadden op het zwemmen bij de HRB. Voortaan moest vanaf 28 november 2021 alles om 17:00 uur 
dicht. Omdat wij niet eerder het zwembad konden huren, gaf dit een groot probleem voor met name het afzwemmen. 
Daarom is toen besloten voor de zekerheid het SKWA in Hoofddorp te huren om daar het afzwemmen te organiseren 
tussen 14:00 en 17:00 uur, zodat als de regels onveranderd bleven er wel afgezwommen kon worden. Ook werd 
besloten dat in de maand december alleen afzwemmers op zaterdag van 16:30 tot 17:00 mochten komen zwemmen 
om het examen goed te kunnen voorbereiden. Dit was nog een heel geregel, maar dit is samen met John Holdorp 
allemaal vlekkeloos verlopen. Vanaf 19 december 2021 kregen we weer te maken met een volledige lock down 
waardoor er helemaal niet gezwommen mocht worden. Gelukkig werd op 14 januari 2022 ’s avonds bij de 
persconferentie bekend gemaakt dat de sportaccommodaties vanaf 15 januari 2022 weer open mochten en kon het 
afzwemmen ook gewoon doorgaan. 
 
Instroom nieuwe leden 
Ook dit jaar hebben we met de vereniging niet actief leden kunnen werven. Toch hebben zich 24 geïnteresseerden 
gemeld voor een eerste kennismaking in het zwembad. Het daaruit voortkomende aantal instromers bij JR1 was 
afgelopen jaar 10. Daarnaast zijn er ook nog 2 kinderen ingestroomd bij JR2 en 1 bij JR4. 
 
Instructeurs en Aspirant instructeurs 
Op dit moment lukt het om alle groepen te voorzien van een instructeur, echter moet het streven om alleen 
gediplomeerde instructeurs aan het bad te hebben staan nu helemaal losgelaten worden. Er is best wat uitstroom 
geweest van gediplomeerde instructeurs, waardoor die er nu niet genoeg meer zijn binnen onze brigade. Er is wel een 
positieve ontwikkeling gaande bij de aspirant instructeurs. Die groep is ondertussen zo groot gegroeid dat bijna iedere 
groep een instructeur en een aspirant instructeur heeft. Dit geeft hoop voor de toekomst. 
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Hogere Bondsopleidingen 
Leden: Mariska Niesten 
In 2021 stond de eerste Proeve van Bekwaamheden (PvB) op de planning voor de opleiding van Annemarie van den 
Oever tot instructeur niveau 3. Ook hier heeft Covid helaas roet in het eten gegooid, we hopen dit gauw weer op te 
mogen pakken.  
 
Daarnaast was de planning dat de licenties voor de eerste keer zouden verlopen in september 2020. Echter is dit tot 
uitgesteld in verband met de covid-crisis is. Zodra we weer gaan zwemmen en er duidelijkheid uit de bond is over hoe 
zij de verlenging wil gaan organiseren/controleren, zullen de betrokken instructeurs verder geïnformeerd. 
 
Conditie training 
Leden: Meike Neve – van Riet 
Maar liefst bijna 120 leden zwemmen bij het onderdeel conditietraining, op de woensdag- en/of de zaterdagavond: 
 

 Aantal zwemmers 

Jeugdleden, conditietraining woensdagavond 15 

Volwassen leden, conditietraining woensdagavond 78 

  

Jeugdleden, conditietraining zaterdagavond 15 

Volwassen leden, conditietraining zaterdagavond 37 

 
Verschillende enthousiaste jonge jeugdleden stroomden het afgelopen jaar in.  
 
Ook 2021 stond in het teken van corona; afstandsregels en looproutes op de kant en spelregels in het bad, een 
voorgeschreven verdeling van zwemmers over de banen, een maximum aantal per baan, aan de kant geplakte 
trainingsopdrachten en fluitsignalen. Helaas ook perioden waarin we vanwege een lockdown helemaal níet konden 
zwemmen.  
In november viel trainer Wim vanwege acute gezondheidsproblemen uit. Wim, die al vele jaren op de zaterdag- en 
woensdagavond trouw de training, inclusief technische tips verzorgt voor veel leden. Dat brengt de continuïteit wel 
even aan het wankelen. Maar daar staat dan natuurlijk weer Martien, de even trouwe trainer, klaar om de boel op te 
vangen. En mooi om te zien dat er zich ook nieuwe enthousiaste trainers melden om iedereen te laten zuchten en 
zweten. Wim, we hopen je weer te zien in het bad komend jaar! 
 
Dank vanaf deze plek aan alle trainers, van de jeugd- én volwassen leden: hartelijk bedankt voor jullie inzet het 
afgelopen jaar!  
 
Tikibad 
Leden: Renate Velden – de Winter  
Waar we normaal gesproken 2 momenten per jaar naar het Tikibad gaan zijn we in 2021 maar 1x geweest.  
Om het niveau van de toezichthouders in het Tikibad te verbeteren worden er verschillende gesprekken gevoerd en is 
er na elke ronde een evaluatie gesprek.  
 
Infopunt  
Leden: Marjon Randsdorp, Gerda Behage, Marja Boerboom, Elly Baas, Ivonne de Vries, Monique Driessen en Roos 
Holdorp. 
Het info punt was begin 2021 een stabiele groep dames, in de loop van 2021 is de taak van het infopunt uitgebreid 
binnen de eisen van de overheidsregels mbt de veiligheid van de “tijdelijke” extra corona regels. Denk hierbij aan het 
desinfecteren en scannen van de QR codes 
Door diverse oorzaken deed een deel van de dames in 2021 een stap terug en moest er actief geworven worden voor 
extra mensen. Gelukkig kwam er op deze oproep een aantal reacties van enthousiaste ouders. Hierdoor is het team van 
het infopunt nu uitgebreid met Esther Oerlemans, Fiona van Son en Irene Lampe. 
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Materiaal werkgroep 
Leden: Martien Stokman en Evert Dirksen 
Afgelopen jaar hebben Martien en Evert zich wederom met verschillende taken bezig kunnen houden, in en om de 
loodsen zijn hun activiteiten goed zichtbaar! 
We hebben een vlettentrialer, een overlevingspak, een AED en een “nieuwe” legertent aangeschaft.  
De Duarry rubberboot en de oude legertent zijn verkocht. Voor 2022 is een mooi verlanglijstje met wensen ingediend 
bij het bestuur. 
 
Evenementen / Markten 
In 2021 zijn geen markten georganiseerd waar we aan deel konden nemen. 
 
Ledenadministratie 2021 
Ondanks het feit dat we vanwege de Coronapandemie niet veel hebben gezwommen, mochten we in 2021 toch nog 12 
nieuwe leden begroeten.    
Helaas hebben 25 leden hun lidmaatschap om diverse redenen beëindigd. 

 
Na een groei van het ledenaantal in de jaren 2016 t/m 2019 is het ledenaantal door corona in de jaren 2020 en 2021 
weer teruggelopen tot 249. In 2022 zal de nadruk dan ook liggen op nieuwe ledenwerving onder de KNZB diploma 
zwemmers B en C. 
 
Elly Baas heeft in 2021 de ledenadministratie overgedragen aan haar dochter Laura die de administratie nu volledig in 
Sportlink voert. We hebben hier en daar nog wat aanloopproblemen in Sportlink maar zijn zeer tevreden met het 
functioneren van Sportlink. Een centrale ledenadministratie die door diverse gebruikers kan worden geraadpleegd 
waarbij we rechtstreeks met Reddingsbrigade Nederland via Sportlink kunnen communiceren. 
 
De grote Clubactie. 
Ook in 2021 hebben we als vereniging weer deelgenomen aan de grote Clubactie. Het doel van dit jaar was om 
aanvullende financiën voor de AED binnen te halen waarvoor we toestemming hebben gekregen voor de aanschaf in de 
ALV van boekjaar 2019. De AED is inmiddels aangeschaft in 2021. 
 
Actiepunten na aanleiding van de ALV van 2021 
WBTR implementatie in status en huishoudelijke regelement is nog niet gebeurd. We wachten nog op model statuten 
en huishoudelijk regelement van de bond. Implementatie moet voor 2025 gebeurd zijn.   
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