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Jaarverslag bestuur 2014 
 

Bestuurssamenstelling 

Na de ALV in maart 2014 zijn we het bestuurlijk jaar begonnen met de volgende bestuur bezetting: 

Jannechien Peek (secretaris), Joost Boerboom (technisch leider), Thomas Meijer 

(ledenadministratie), Barbera Willems (algemeen lid) en Jeroen van Haaster (WHV). 

Twee openstaande vacatures in het dagelijks bestuur (voorzitter en penningmeester) en ook 

de rol met betrekking tot PR niet officieel ingevuld. 

 

Vanwege de langdurige vacatures heeft het bestuur ook haar zorg uitgesproken en een stevig 

signaal afgegeven aan alle leden. 

 

Na de dringende oproep in de ALV van maart 2014 waarbij de oproep is gedaan dat er hard gezocht 

wordt naar nieuwe bestuursleden voor de vacante posities van penningmeester en voorzitter, 

kunnen wij melden dat de rol van penningmeester inmiddels is ingevuld.  

Ook kunnen we melden dat we inmiddels nieuwe bestuursleden hebben gevonden die het bestuur 

gaan versterken. Door het op formatie brengen van het bestuur kan de focus nu naar buiten 

worden gericht en  kunnen we ons met belangrijke zaken bezig houden zoals de werving van 

nieuwe leden en het behoud van bestaande leden. 

 

Ondersteunende organen 

Het bestuur is het afgelopen jaar weer ondersteund door de technische commissie, de commissie 

waterhulpverlening en ook door de werkgroep vrijwilligers.  

Hiervan zijn losse jaarverslagen toegevoegd aan de ALV stukken. 

 

Aanvullend daarop zijn er ‘werkgroepen’ die draaien onder de verantwoordelijkheid van het 

bestuur (met uitzondering van de vertrouwenspersonen). Het gaat daarbij om:  

- ICT werkgroep. 

- Vertrouwenspersonen (Trudy Otten en Paul Tijl).  

De vertrouwenspersonen hebben uitgezocht, via NOC NSF, of we voor onze vrijwilligers een 

VOG moeten/kunnen aanvragen. Acties zijn in gang gezet en we zullen onze (actieve)leden 

hier zo spoedig mogelijk over informeren. 

 

ICT Werkgroep – Kort jaarverslag 

De ICT-werkgroep heeft tot doel het faciliteren en draaiend houden van de ICT apparatuur en 

diensten binnen de brigade in het breedste zin van het woord en valt direct onder het bestuur. De 

werkgroep bestaat uit Jochem Cornelis, Joost Boerboom, Remco van Saase en Thomas Meijer als 

aanspreekpunt vanuit het bestuur.  

 

De ICT-werkgroep heeft zich afgelopen jaar op de achtergrond gehouden en weinig activiteiten 

ontplooid. De leden van de werkgroep hadden nog geen duidelijk plan voor 2014 omdat er over de 

activiteiten van de groep nog weinig is vastgelegd en vergaderd én ieder lid van de werkgroep reeds 

een actieve rol speelt binnen de brigade. De werkgroep heeft zich voornamelijk bezig gehouden 

met werkzaamheden die de continuïteit van de brigade ondersteunen, zoals: het up-to-date 
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houden van de website en aanvullen waar nodig, het faciliteren van de nieuwsbrieven, social media 

en de benodigdheden van de brigade-printer.  

 

Voor 2015 heeft de ICT-werkgroep een aantal focuspunten, die in lijn zijn met het bestuursbeleid 

en beginnen bij het verder vaststellen van de activiteiten en taken van de werkgroep. Zo zal de 

werkgroep het bestuur ondersteunen en uitvoerend zijn in de werkzaamheden bij het verder 

digitaliseren van correspondentie vanuit de brigade, met het oog op kostenbesparing. De website 

van de brigade zal hierbij een cruciale rol gaan spelen en is in zijn huidige staat toe aan 

vernieuwing. Deze focuspunten zullen gedurende het jaar centraal staan, tezamen met 

bovengenoemde continue processen. De samenstelling van de ICT-werkgroep zal dit jaar hetzelfde 

blijven, eventueel met aanvulling van jeugdleden.  

 

Interne Focus bestuur 2014 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar veel met interne zaken bezig gehouden om te zorgen dat 

we de bezetting van het bestuur weer op orde krijgen. Hierbij heeft ook de werkgroep vrijwilligers 

een grote rol gespeeld. Zo zijn we op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter, nieuwe 

penningmeester en nieuwe ledenadministrateur. 

 

Vlak na de ALV van 2014 viel helaas de commissie waterhulpverlening deels uit elkaar en hebben 

we met elkaar gekeken hoe hier verder me om te gaan. Belangrijk daarbij was haalbaarheid 

tegenover externe beloftes met betrekking tot bewakingen, opleidingen en beoogde budget. 

Helaas had dit tot gevolg dat de lessen waterhulpverlening bij het clubhuis stop zijn gezet. 

Belangrijk vinden we het te benoemen dat de commissie het voor elkaar heeft gekregen ondanks 

de valse start er een succesvol jaar van te maken en het budget qua inkomsten zelfs te 

overschrijden.  

 

Jubileum – 95 jaar HRB 

De Jubileumcommissie (Marga, Marianne, Wendy en Barbera ) 

In 2014, is het jubileumjaar uitbundig gevierd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2014 hebben wij 

het jubileumjaar ingeluid! Gedurende het jaar zijn er activiteiten gehouden voor alle 

leeftijdsgroepen binnen de brigade. 

 

Er is gestart met een fietstocht voor de senioren met aansluitend een High tea in het clubhuis. Het 

kinderkamp en jeugdkamp hadden beide een jubileum tintje. Met een fris-feest voor de jonge 

kinderen en een fout-feest voor de oudere leden, was er voor ieder wat wils. Het jubileumjaar had 

als hoogtepunt de jubileumdag op zaterdag 6 september met activiteiten voor jong en oud. Voor de 

kinderen een vossenjacht met aansluitend pannenkoeken eten in bij het clubhuis. Zwemactiviteiten 

voor diverse leeftijdscategorieën en tot slot een BBQ en Karaoke avond. Het jubileumjaar is 

afgesloten met de nachtmarathon die eindelijk weer eens in Heemstede werd gehouden. Door de 

inzet van de Jubco en vele ander actieve en niet actieve leden binnen de vereniging kunnen we 

terugkijken op een heel mooi jubileumjaar.  

  

Overige evenementen en externe focus: 

Natuurlijk hebben we niet alleen naar binnen gekeken en hebben we vele projecten en activiteiten 

opgepakt. 
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Zo hebben we natuurlijk weer op de voorjaarsmarkt gestaan waar we honderden folders hebben 

uitgedeeld en mensen hebben vertelt over onze vereniging. 

 

We hebben de grote clubactie dit jaar een nieuwe insteek gegeven met als resultaat dat we een 

bedrag hebben opgehaald van € 589,92. Dank aan een ieder die heeft meegeholpen of een lot heeft 

gekocht. Daarbij hebben we direct gekeken naar andere mogelijkheden voor het volgende jaar en 

willen we een werkgroep bijeen gaan brengen die dit met elkaar willen gaan oppakken. 

 

We zijn afgelopen jaar benaderd door de het vrijwilligers steunpunt Heemstede of we nog iemand 

wilde nomineren als vrijwilliger van het jaar maar dit hebben we bewust niet gedaan omdat Wim 

Schrama vorig jaar namens de Heemsteedse Reddingsbrigade deze prijs al had gewonnen. Toen 

heeft de organisatie de HRB gevraagd een rol te vervullen in de jury en dit heeft Wim Schrama 

namens de HRB opgepakt. 

 

Door een super snelle nominatie actie van Gijs de Vries was onze brigade dit najaar een van de 

genomineerden voor een goede doelen wedstrijd van de Dekamarkt. Dit heeft ons buiten een hoop 

positieve PR ook een geldbedrag opgeleverd € 1.000,00 voor de aanschaf van spelmateriaal voor 

onze vereniging.  

Het bestuur zal samen met Gijs en onze leden kijken waar we dit geld het beste aan kunnen 

besteden. 

 

Net als het vorige jaar is onze brigade afgelopen najaar (18 september) benaderd voor deelname 

aan de Heemstede sportdag. Dit is een sportdag voor groep 7 en 8 van scholen in Heemstede. 

Thom v/d Geest, Carina Tolle, Marianne Hensgens en Simone v/d Weijeden waren aanwezig om 

deze dag mogelijk te maken en deze doelgroep te laten zien wat zwemmend redden inhoudt 

(slepen, flexibeam redding, ringen/pop duiken, bevrijdingsgrepen, klos/touw/bal gooien en plastic 

zak drijven etc). Een mooie manier om ons te laten zien als reddingsbrigade. 
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Ledenaantal 2014 en start 2015  

De trend in het ledenaantal van voorgaande jaren heeft niet doorgezet en dat is zeer duidelijk te 

zien.  

We sluiten 2014 niet af met een ledenaantal dat rond 290 leden ligt, maar met een lager aantal van 

265 leden. Op zich niet vreemd, gezien het ledenaantal waarmee de brigade haar jaar begon, want 

de netto ledengroei gedurende het jaar ligt in lijn met de trend van voorgaande jaren. Zie 

onderstaande grafiek. 

 

De totale aanwas van leden gedurende de jaar, inclusief uittreding van leden in het midden van het 

jaar, was zeer laag. Daarnaast heeft de vereniging opnieuw te maken met veel uitschrijvingen aan 

het einde van het jaar.  

 

De oorzaken voor de lage ledengroei gedurende het jaar hebben met een aantal zaken te maken. 

Naast de economische malaise, die bij veel verenigingen tot gevolg heeft gehad dat het ledenaantal 

gedaald is, is dit ook merkbaar bij het aantal leden binnen de brigade en is deze reden afgelopen 

jaar meermaals als reden van opzegging gebruikt. Daarnaast zijn de redenen ook binnen onze 

brigade te zoeken. De afgelopen jaren heeft de brigade te weinig aandacht besteed aan actieve 

ledenwerving middels PR en actieve houding richting (zwem)scholen.  

 

De landelijke trend laat zien dat ook bij Reddingsbrigade Nederland een significante daling in het 

ledenaantal te zien is. 

 

Terug kijkend op beleidspunten 2014  

Het bestuur had een aantal beleidspunten opgesteld voor 2014, waar de thema’s ledenwerving en -

behoud, kwaliteitsverbetering van de zwemlessen en optimalisatie van de administratie naar voren 
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kwamen.  

Helaas door de bestuursproblematiek hebben wij niet op alle punten onze focus kunnen leggen.  

Door het vinden van een nieuwe penningmeester en een ondersteunend financieel-administratief 

lid hebben wij de routing van de financiële administratie, flink kunnen optimaliseren 

 

Voor 2015 zullen wij ons als bestuur en vereniging vooral moeten focussen op ledenwerving en 

behoud. Door het sterk dalende leden aantal, zien wij de inkomsten van de vereniging flink 

teruglopen.  

Onze gezamenlijke missie zal moeten zijn: 

 “Naamsbekendheid van Reddingsbrigade Heemstede vergroten en het ledenaantal laten doen 

stijgen”. 

 

Focus 2015 - PR/groei 

 

Toename ledenaantal middels actieve werving in het zwembad tijdens het afzwemmen (A, 

B) 

Proces van ledeninstroom en contributie optimaliseren. 

PR middels deelname aan markten en evenementen. 

Kwaliteit van de zwemlessen verbeteren en waarborgen met het oog op ledenbehoud. 

In het kader van kostenbesparing alle correspondentie naar leden via de mail en niet meer 

per post. 

 

Om dit plan succesvol te kunnen laten zijn zal er een aparte werkgroep opgericht moeten worden 

die zich in 2015 gaat bezighouden met ledenwerving en het vergroten van de naamsbekendheid 

van de Heemsteedse Reddingsbrigade waar bij visie en missie uitgangspunt zullen zijn. Aan de hand 

van doelstellingen die door deze werkgroep zullen worden geformuleerd kan een plan van aanpak 

worden opgesteld en kan er worden overgegaan tot concrete acties. 
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Jaarverslag Technische Commissie 2014 
Dit jaar bestond de TC uit: Joost Boerboom (Technisch Leider), Laura Baas (Algemeen TC lid), Carina 

Tolle (Hogere Bondsopleidingen, Tikibad en Onderwaterhockey), Renate de Winter (Evenementen), 

Thom van der Geest (EHBO), Susanne Drubbel (Wedstrijdzwemmen) en Marianne Hensgens 

(Secretaris en Communicatie). Naast de vaste commissie leden wordt de TC ondersteund door 

diverse vrijwilligers van de brigade. 

 

Het afgelopen jaar heeft er een wijziging plaats gevonden in de TC. Zo is Laura gestopt met de post 

Zwemmend Redden en heeft zij de taak van algemeen TC lid op haar genomen.  

 

Iedere maand kwam de TC bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen vonden vooral plaats in 

het clubhuis. Soms werd er afgeweken naar een andere locatie, wanneer het clubhuis bezet was. 

 

Zwemmend Redden -  Jochem Cornelis, ad interim  

Het kalenderjaar 2014 begon nog met Laura Baas als Coördinator Zwemmend Redden. Door 

persoonlijke omstandigheden werden begrijpelijkerwijs een deel van haar taken die eerste 

maanden waargenomen door de BUL-en Sandra Verhoeven en Mariska Niesten. Sandra heeft 

daarbij het afzwemmen van 18 januari 2014 gecoördineerd. Op deze dag slaagden 54 kandidaten 

(niemand zakte, 3 deelnemers waren afwezig). 

 

Op de ALV van maart 2015 heeft Laura zoals aangekondigd haar functie als Coördinator Zwemmend 

Redden neergelegd (maar bleef wel in de TC voor andere taken). Jochem Cornelis heeft deze taak 

vanaf toen ‘ad interim’ waargenomen, op weg geholpen door een overdracht van Laura.  

 

De insteek was dat Jochem de functie een jaar zou waarnemen, en dat de nadruk daarbij zou liggen 

op het draaiend houden van de zwemlessen (coördinatie en administratie) en dat Jochem niet zou 

aanschuiven bij de TC vergaderingen, maar waar nodig wel terug zou koppelen met de TC voorzitter 

(en andersom). Een groot deel van de werkzaamheden, waaronder de dagleiding, werd verricht 

door de BUL-en, in eerste instantie nog altijd Sandra en Mariska.  

 

Aan het afzwemmen van 28 juni 2014 deden 43 kandidaten mee en zij gingen allemaal met een 

diploma naar huis. Dat was het tweede examen op rij waarvoor iedereen slaagde, en dat is goed 

nieuws. Het is mede te danken aan het systeem van aftesten, maar ook de grotere zorgvuldigheid / 

voorzichtigheid waarmee wordt afgewogen wie er mag afzwemmen. 

 

Vanaf september heeft Evert de taak van BUL Zwemmend Redder op zich genomen. Het BUL-en 

team was daarmee compleet, met Sandra op Junior Redder en Mariska op Life Saver. 

 

Samen met Jochem en soms ook Laura kwamen de BUL-en meerdere malen dit jaar bij elkaar. 

Hierbij werden onder andere de nieuwe eisen doorgesproken, werd er een invulling gegeven aan 

de vrije keuzes die we in de exameneisen hebben, en werd de instructeursindeling gemaakt. Dat 

laatste blijkt vaak een complexe puzzel, met zo veel wensen en factoren om rekening mee te 

houden. Gelukkig is er wel nog altijd voldoende enthousiasme onder de instructeurs, dat de BUL-en 

er met één of twee avonden koekjes en schema’s uiteindelijk wel uitkomen. 
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Diploma Aantal geslaagden  

18 januari 2014 

Aantal geslaagden 

 28 juni 2014 

Junior Redder 1 14 7 

Junior Redder 2 11 9 

Junior Redder 3 1 8 

Junior Redder 4 10 - 

Life Saver 1 2 1 

Life Saver 2 - 4 

Life Saver 3 1 - 

Zwemmend Redder 1 8 2 

Zwemmend Redder 2 2 - 

Zwemmend Redder 3 3 9 

Zwemmend Redder 4 2 3 

 

Tikibad, Hogere Bondsopleidingen, onderwaterhockey - Carina Tolle 

 

Tikibad 

In het Tikibad is er een andere leidinggevende aangesteld voor het zwembad. Met hem is een 

gesprek gevoerd in het voorjaar om te heroriënteren op de activiteiten van de HRB in het Tikibad. 

Wij hebben twee examenrondes gehad dit jaar, in de zomer en de winter. De vorig jaar vernieuwde 

examens zijn opnieuw gebruikt. Dit blijkt voor het Tikibad wat problemen op te leveren, aangezien 

niet alle badmeesters op het juiste niveau zitten. Dit wordt in 2015 verder opgepakt. 

 

Hogere Bondsopleidingen 

Dit jaar heeft Thom van der Geest zijn instructeursdiploma, inclusief de module elementair 

zwemmen, behaald. Mariska Niesten, Simone van der Weijden en Annemarie van den Oever zijn 

bezig met hun opleiding. Laura Baas is bezig met de opleiding tot praktijkbegeleider.  

 

Onderwaterhockey 

Dit jaar hebben we met twee teams meegespeeld in de landelijke onderwaterhockey competitie in 

Zeist. Het eerste team (1e klasse) is geëindigd op de tweede plaats in het seizoen 2013-2014. In 

september 2014 zijn zij weer gestart in de 1e klasse. Het tweede team (3e klasse) eindigde op de 6e 

plaats in het seizoen 2013-2014. In september 2014 zijn zij weer gestart in de 3e klasse.  

In dit nieuwe seizoen is er in de jeugdcompetitie een combinatieteam van Watervrienden 

Hoofddorp en de HRB gestart, waarin vijf HRB-spelers zitten. Zo kunnen ook de jongere spelers 

ervaring opdoen in de competitie.  

Naast de competitie hebben we twee keer aan een toernooi meegedaan. De eerste was het 

Hairless Joe toernooi, waar we op de derde plaats eindigden. Ook namen we weer deel aan het 

Mosseltoernooi en eindigden op de 1e plaats van de subtop. 

 

De trainingen op de woensdag werden dit jaar door Joost Boerboom en Job Schrama verzorgd. 

Deze trainingen waren vooral gericht op conditie en individuele vaardigheden. 

De trainingen op de zaterdag voor de beginners werden door Evert Dirksen, Bas Randsdorp en Job 

Schrama verzorgd. De groep onderwaterhockeyers is gegroeid en blijft enthousiast. 
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Op de gevorderdentraining spelen we zaterdags altijd een potje. Eens per maand is er een extra 

training, gericht op verbetering van allerlei aspecten van het samen spelen. Dit jaar zijn de 

trainingen gegeven door Aries van Beinum, Joost Boerboom, Boudewijn Possel en Job Schrama. 

 

Voor het einde van het seizoen 2013-2014 heeft de jaarlijkse vergadering plaatsgevonden. Hier 

hebben we teruggeblikt op het afgelopen seizoen en de taken verdeeld voor het seizoen 2014-

2015. 

 

Evenementen - Renate de Winter 

 

Kampen 

Ook afgelopen jaar was het een uitdaging om voldoende kampleiding te vinden voor beide kampen. 

Iets later dan gepland kon er gestart worden met het organiseren van een Jeugd- en Kinderkamp. 

De leiding van Jeugdkamp had deze keer gekozen voor een griezeltocht in het bos, als promotie-

activiteit.  

Kinderkamp stond afgelopen jaar op een nieuwe locatie, namelijk op het terrein van het zwembad.  

Vanwege het jubileum is het zwembad ons tegemoet gekomen met betrekking tot de huurprijs. De 

locatie is goed bevallen, mede doordat het clubhuis gebruikt kon worden als uitvalbasis.  

 

Afgelopen jaar heeft Babet van Steen de algemene leiding gehad over het Sinterklaasfeest. Na 

drukke voorbereidingen is het een geslaagde dag geweest. Ronald Swinkels was deze dag 

Sinterklaas. Het Sinterklaas pak was gehuurd bij Jan Monnikendam, dit is goed bevallen. De 

pietenpakken hebben een wasbeurt gehad en zijn weer goed gebruikt.  

Naar aanleiding van het teruglopende aantal kinderen dat aanwezig was in het clubhuis en het 

zwembad, wordt er gekeken voor komend jaar of er een andere invulling gegeven kan worden aan 

het Sinterklaasfeest.  

 

Jeugdsportpas 

Afgelopen jaar zijn ook weer de Jeugdsportpas-lessen geweest bij de HRB. Dit keer in samenwerking 

met Sportservice Haarlemmermeer te Hoofddorp. Bij de eerste les waren tien enthousiaste 

kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Er waren drie lessen in het zwembad en één les varend 

redden. Paul Tijl heeft geholpen met de zwembadlessen en Jeroen van Haaster en Hans van der 

Weijden hebben het varend redden gedeelte op zich genomen. Voor het organiseren van de 

Jeugdsportpas heeft de vereniging een vergoeding van €55,- gekregen. 
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EHBO - Thom van der Geest 

Aan het begin van 2014 was de EHBO herhalingscursus nog bezig. In februari waren de lessen 

afgerond en hadden 48 EHBO’ers laten zien dat ze nog competent waren om hun diploma’s te 

behouden. 

 

Dit voorjaar hebben we geen Basiscursus EHBO gegeven omdat er vanuit onze eigen brigade niet 

voldoende deelnemers zouden zijn.  Aangezien er geen zwemmers gehinderd werden voor het 

afzwemmen is besloten geen basiscursus te geven. 

 

De EHBO-werkgroep is afgelopen jaar van samenstelling veranderd. Anna Boon gaf aan na 1 jaar 

geholpen te hebben dat het te druk was in combinatie met andere activiteiten en dat ze afscheid 

wilde nemen. De werkgroep bestaat nu uit Babet van Steen en Thom van der Geest. 

 

Door geen bericht van de vorige instructrice gekregen te hebben, moest er op het laatste moment 

een nieuwe instructeur gevonden worden voor de herhalingslessen. Na snel gehandeld te hebben 

zijn de herhalingslessen in december weer gestart met een nieuwe instructeur (Michael Kooijman). 

De eerste lessen zijn positief bevallen. 

 

Wedstrijdzwemmen - Susanne Drubbel 

Dit seizoen ben ik druk geweest met het organiseren van de onderlinge wedstrijden en de 

nachtmarathon. Beide evenementen waren een groot succes!  

De nachtmarathon vond plaats in de nacht van 25 op 26 oktober 2014. Reddingsbrigades uit 

verschillende regio’s deden mee aan dit evenement.  De HRB had twee ploegen en één 

krukkenploeg die mee streden voor een plekje op het podium. De HRB heeft een eerste plek 

gekregen op het podium! 

Vanuit de pers was er veel belangstelling, er is onder andere aandacht in de krant en op de radio 

over dit evenement geweest. Het startsein van de nachtmarathon werd door onze beschermvrouw, 

de burgemeester gegeven. 

 

Communicatie - Marianne Hensgens 

 

Nieuwsbrief 

Ook afgelopen jaar kwam er verschillende keren een nieuwsbrief uit. Annemarie van den Oever 

heeft aangegeven per januari haar taken met betrekking tot de nieuwsbrief neer te leggen. Marga 

Hensgens gaat deze taak oppakken.   

 

Infopunt 

Wekelijks wordt het infopunt bemand doormiddel van een roulatieschema. Elly Baas heeft een 

aantal keer meegelopen bij het infopunt. Zij zal komend seizoen ook worden ingeroosterd.  

 

Namens de Technische Commissie, 

 

Marianne Hensgens, 

Secretaris 
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Jaarverslag Commissie Waterhulpverlening 2014 
95 Jaar Heemsteedse Reddingsbrigade was een jaar met hoogte en ook met diepte punten voor de 

vereniging.  

 

Tot begin april 2014 bestond het actieve deel van de commissie waterhulpverlening uit Arjan 

(voorzitter)  en Dominique (evenementen) Stolk, Hans vd Weijden (PR/communicatie en 

ondersteuning), Evert Dirksen (materiaal beheer) en Jeroen van Haaster( vice voorzitter / 

opleidingen/ vertegenwoordiger bestuur). De commissie was toen bezig met de vervangende 

rampeneenheid, de Tinn-Silver die ons was aangeboden. Daarnaast draaide we de eerste 

evenementen van 2014, was er elke zaterdag cursus WHV in het zwembad en eens in de twee 

weken cursus (jr) Lifeguard openwater vanuit het clubhuis, en natuurlijk het noodzakelijke 

onderhoud. 

 

Helaas hebben Arjan en Dominique na het besluit van het bestuur om de Tinn-Silver niet te 

aanvaarden (begin april), besloten de commissie waterhulpverlening te verlaten. En uiteindelijk 

zelfs besloten om afscheid te nemen van onze vereniging. Het verzoek van het bestuur aan de bond 

om een andere rampen eenheid te krijgen (een reddingsvlet) bracht daar geen verandering in. De 

commissie waterhulpverlening kreeg hierdoor een zwaar jaar. 

 

We hebben veel evenementen bewaakt, en hiermee voor de vereniging veel geld kunnen 

verdienen. Helaas hebben we ook enkele evenementen die wij al langere tijd deden, en die veel tijd 

en energie kostte op het gebied van organisatie noodgedwongen moeten stoppen. De cursus 

waterhulpverlening openwater, die tot begin april elke 2 weken gegeven werd, kon de rest van het 

jaar door onvoldoende personele bezetting geen doorgang meer vinden. Er was in de zomer wel de 

mogelijkheid tot het volgen van lessen in openwater!  

 

Gelukkig heeft de vereniging via reddingsbrigade Nederland toch de beschikking gekregen over een 

nieuwe rampeneenheid, die net na de grote vakantie in IJmuiden opgehaald kon worden. We zijn 

erg blij dat we toch nog een actieve rol mogen blijven spelen in de rampen hulpverlening!  

De commissie waterhulpverlening bestond de rest van 2014 nog maar uit 3 man! Evert ( materiaal), 

Hans (PR/communicatie en ondersteuning) en Jeroen( evenementen, opleidingen, voorzitter, 

bestuurslid).  

 

Ondanks dit hebben wij vele organisaties kunnen helpen bij de door hen georganiseerde 

evenementen, bijvoorbeeld: de Vikingruns en Mudmasters. Ook bij andere evenementen hebben 

wij kunnen laten zien dat de HRB voor waterhulpverlening en EHBO aanwezig is/was. De intocht 

van Sinterklaas in Bennebroek ,over het water, werd gered door de bewakers van de Heemsteedse 

Reddingsbrigade. Nieuwe bewakingen zoals de intocht van sinterklaas in Hoofddorp werden 

aangenomen. In samenwerking met omliggende reddingsbrigades werden andere incidentele 

bewakingen ingevuld. 

 

Verder waren er meer speciale momenten, onder andere voor Hans, Simone, Silvie, Kim en Jeroen 

door een uitreiking van een herinneringsmedaille van de koningsvaart uit 2013. Het tekenen van 

een samenwerkingsovereenkomst met alle brigades in de veiligheidsregio was een belangrijk punt 

in de samenwerking met andere verenigingen. 
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De afsluiter van het jaar was Serious Rescue. Hans, Evert, Ronald, Nayma, Silvie, Nick, Simone en 

Mariska mochten mee, vanuit Medeblik voeren zij met een armada van reddingseenheden via 

Almaar en Zaandam naar Haarlem om daar een flink geld bedrag te mogen overhandigen bij het 

glazenhuis. Iedereen van de ploeg haalde het om bij dat moment aanwezig te zijn, ondanks een 

probleem op de laatste dag van dit evenement. 

 

De commissieleden waterhulpverlening van de Heemsteedse Reddingbrigade bedanken alle leden 

die zich dit jaar hebben ingezet en hopen dat jullie dit natuurlijk ook blijven doen in 2015 !! 

 

Namens de commissie waterhulpverlening, 

 

Jeroen van Haaster 

  


