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Jaarverslag bestuur 2015 
 
Bestuurssamenstelling 
Na de ALV van 17 maart 2015 zijn we het bestuurlijk jaar begonnen met de volgende bestuur bezetting: 

 Dagelijks bestuur: Jannechien Peek (voorzitter), Thomas Meijer (secretaris), Willem Schinkelshoek 
(penningmeester). 

 Algemeen bestuur: Joost Boerboom (technisch leider), Barbera Willems (algemeen lid), Jeroen van 
Haaster (WHV), Elly Baas (ledenadministratie) en Marja Boerboom (algemeen lid). 
 

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’ waarvan de echte werkgroepen draaien onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en een aantal andere ‘groepen’ zeer waardevolle activiteiten oppakken 
binnen de vereniging. Het gaat daarbij om:  
 
ICT werkgroep 
Het verslag van de IT werkgroep hebben we los toegevoegd. 
 
Vrijwilligers werkgroep 
Leden: Wendy Boerboom-Possel, Ivonne de Vries, Boudewijn Possel, Willem Schinkelshoek en Barbera 
Willems als vertegenwoordiger/ aanspreekpunt vanuit het bestuur). 

 
Ook dit jaar heeft de vrijwilligerswerkgroep weer een hoop werk verzet. Ze houden in de gaten dat we als 

vereniging actief kijken hoe we de activiteiten over meerdere mensen kunnen verdelen, dat we mensen op 

hun kracht inzetten, huidige actieve leden betrokken houden en nieuwe leden kunnen enthousiasmeren zodat 

ze zich op welke manier dan ook willen inzetten voor de vereniging. 

Nieuwe initiatieven: 

 Ze zijn betrokken geweest bij de oprichting van de PR-werkgroep. 

 Uitbrengen van een nieuwe HRB folder en nieuw logo. 

 Ze houden door het jaar heen vinger aan de pols bij alles waarbij vrijwilligers betrokken waren, van 
vacatures tot evenementen. 

 
Actieve leden: 

 Dit jaar is geïnvesteerd in een teambuildingsdag voor alle actieve leden. Onder begeleiding van 
gespecialiseerd teambuildingsbedrijf hebben we in groepen sportieve activiteiten gedaan die vragen 
om een goede samenwerking. Ter afsluiting van de dag kon iedereen genieten van een heerlijk High-
tea in het clubhuis. De dag was super georganiseerd en zeer waardevol.   

 Het jaar is afgesloten met voor ál onze actieve leden, zelfs de jeugdige leden die hadden geholpen bij 
o.a. de voorjaarsmarkt, een chocoladereep mét HRB foto. Dank daarvoor, het is zeer gewaardeerd! 

 
Communicatie: 

 Info punt: Het infopunt is steeds van nieuwe informatiemappen voorzien (deze mappen zijn vorig jaar 
ontwikkeld vanuit de vrijwilligerswerkgroep) 

 Aan alle vrijwilligers is gevraagd mee te doen aan een online enquête. Punten die hieruit naar voren  
kwamen; behoefte aan meer en duidelijke communicatie. Een aandachtspunt dat in 2016 verder zal 
worden opgepakt. 

 
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). 
 
De PR werkgroep heeft dit jaar heel hard gewerkt aan een nieuwe basis om ons als vereniging te profileren 
en meer bekendheid te geven aan de HRB , met als uiteindelijke doel het genereren van nieuwe leden. Er is 
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gekeken naar alle ideeën en er zijn prioriteiten gesteld wat als eerste opgepakt moest gaan worden. Dat wat 
er is opgepakt is op een dusdanige manier gebeurd zodat we met het resultaat een tijdje vooruit kunnen. 
 
Middelen:  

 Logo: Er is door Tako een nieuw logo ontworpen met een frisse uitstraling en meer grafische 
mogelijkheden.  

 Folder: Er is een nieuwe folder ontwikkeld met mooie foto’s met dank aan Hans v/d Weijden.  

 Spreekbeurttas: Er is gewerkt aan een nieuwe spreekbeurttas die niet meer alleen wat informatie en 
een klos bevat maar echt de mogelijkheid biedt om een ‘spetterende’ spreekbeurt te houden  
(deze is bijna klaar en dan zal er verder over gecommuniceerd worden). 

 
Evenementen: 

 De voorjaarsmarkt: Natuurlijk hebben we weer op de jaarlijkse voorjaarsmarkt in Heemstede gestaan 
waar we honderden folders hebben uitgedeeld en mensen hebben verteld over onze vereniging. 
Bijzonder waren dit jaar de HRB koekjes die speciaal voor deze gelegenheid waren gebakken én 
voorzien van logo door de vrijwilligerswerkgroep.  

 Afzwemmen: Er is afstemming geweest met het zwembad en we hebben mogen flyeren bij het 
afzwemmen van de diploma’s B en C. 

 
Samenwerking: 

 Naar aanleiding van een bericht dat bij de Zandvoortse Reddingsbrigade geen leden meer konden 
instromen hebben we contact gezocht en voorgesteld kinderen (eventueel tijdelijk) bij ons in te laten 
stromen. Helaas is vooralsnog uit deze actie geen samenwerking gekomen. 

 Zwemschool de Drijver is op bezoek geweest om te kijken welke lessen wij verzorgen en waar we 
eventueel kunnen samenwerken. Idee is dat kinderen die zwemmen bij de Drijver tijdens hun lessen 
een kijkje in de keuken kunnen nemen bij de Reddingsbrigade als eventuele vervolgstap. Voor de 
Drijver is het interessant zo’n soort ‘work-shop’ aan te kunnen bieden aan de kinderen die bij hen 
zwemmen die daarmee ook weer wat extra zwemervaring (in een 25-meter bad) opdoen. Er wordt 
nog gekeken of en hoe we dit verder vorm kunnen geven. 

 
Vertrouwenspersonen  
Leden: Trudy Otten en Paul Tijl.  
 
De vertrouwenspersonen hebben in 2015 een bijeenkomst georganiseerd waarin ze nogmaals hebben 
toegelicht wat het belang is van het als vereniging hebben van een vertrouwenspersoon en wat de rol is van 
deze persoon. Verder hebben ze in samenspraak met het bestuur de actie opgepakt om te zorgen dat al onze 
vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG. Dit is gelukt. Nu nog wordt, wie een VOG heeft, vastgelegd in een 
Excel maar de borging wordt meegenomen in de bouw van ons nieuwe ledenbestand. Op die manier kan de 
vereniging structurele controles doen of iedereen een VOG heeft. 
 
‘Lief en Leed’ 
Leden: Ivonne de Vries en Martien Stokman. 
 
Zij zorgen voor de organisatie van kleine (in 2015 wel 18 kaarten) en soms grotere attenties bij lief en leed 
binnen de vereniging. 
 
Materiaal beheer 
Leden: Martien Stokman 
 
Martien is in 2014 al begonnen met het onderhoud en beheer van al het materiaal in de loods, In het begin 
nog exclusief het onderhoud van de materialen voor de waterhulpverlening. Nu wordt ook bekeken met de 
commissie waterhulpverlening of hun materialen en het onderhoud ook onder het beheer van Martien kunnen 
gaan vallen en wat er dan nog allemaal moet gebeuren.  
 
Overige evenementen: 
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De grote clubactie: We hebben de grote clubactie dit jaar opnieuw aangepakt zoals in 2014 succesvol was 
gebleken en hebben een mooi resultaat van € 659 opgehaald. Dank aan een ieder die loten heeft gekocht en 
verkocht. Van dit bedrag is € 600 gereserveerd voor Pr-activiteiten t.b.v het werven van nieuwe leden. 
 
Verkiezing leukste sportvereniging: Afgelopen najaar zijn we door iemand aangemeld voor deze verkiezing. 
We zijn de leukste vereniging van Heemstede en de 3

e
 leukste van Noord-Holland geworden. Uiteindelijk 

bleek de uitreiking en alles er om heen een grote reclamestunt te zijn. We hebben er daarom niet veel mee 
gedaan. We kijken nog of we in PR iets kunnen met de digitale banner. 
 
Heemstede sportdag:  
Net als het vorige jaar is onze brigade afgelopen najaar benaderd voor deelname aan de Heemstede 
sportdag. Dit is een sportdag voor groep 7 en 8 van scholen in Heemstede. 
Paul Tijl en Kim van Roon stonden klaar 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. Helaas was 
het vreselijk weer en maakte dit dat de buitensporten niet door konden gaan en de sportdag werd afgelast. Ze 
kijken voor een nieuwe datum. 
 
Terug kijkend op beleidspunten 2015 
2015 was een goed jaar en het gaat goed met de Heemsteedse Reddingsbrigade. Voor 2015 had het bestuur 

als focus ledenwerving en behoud omdat we door het sterk dalende leden aantal zagen dat de inkomsten van 

de vereniging flink terug dreigde te lopen. Onze gezamenlijke missie was: “Naamsbekendheid van 

Reddingsbrigade Heemstede vergroten en het ledenaantal laten doen stijgen”. Hiervoor hadden wij 

onderstaande acties benoemd. 

 

 Oprichten aparte werkgroep die zich in 2015 gaat bezighouden met ledenwerving (focus op 

jeugdleden) en het vergroten van de naamsbekendheid van de Heemsteedse Reddingsbrigade.  

Dit is gebeurd (zie werkgroepen). 

 Toename ledenaantal middels actieve werving in het zwembad tijdens het afzwemmen (A, B). We 

hebben aan werving gedaan bij het afzwemmen, we kunnen nog niet direct zien welke actie de 

nieuwe instroom geeft bewerkstelligd. 

 Proces van ledeninstroom en contributie optimaliseren. Dit is opgepakt en loopt al veel beter. Zo is er 

een nieuw inschrijfformulier, een nieuwe route van aanmelding bij de ledenadministratie en een korte 

lijn tussen ledenadministratie en penningmeester(s). Verder zijn we over gegaan naar een standaard 

automatische machtiging en bijna alle leden zijn hiernaar over. We blijven kijken hoe we dit verder 

kunnen optimaliseren (o.a. door plan automatisering en koppeling met nieuwe site). 

 PR middels deelname aan markten en evenementen. We zijn aanwezig geweest bij de 

voorjaarsmarkt en hebben bij evenementen zoals de intocht van Sinterklaas ons duidelijk laten zien. 

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

wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van de lessen en het aantrekkelijk maken van het zwemaanbod 

(bv door extra snorkelcursussen aan te bieden). 

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

Dit is nog niet gelukt en kan pas als de IT werkgroep verder is met de inrichting van de nieuwe site en 

de koppeling met het ledenbestand.  

 

Het verslag van de ledenadministratie hebben we los toegevoegd. 

 

Als bestuur zijn we heel trots op wat we in 2015 bereikt hebben en dat met dank aan alle actieve leden! 

 

Missie en speerpunten 2016 en verder: 

Voor 2016 maar ook voor de jaren daarna zullen wij ons als bestuur en vereniging moeten blijven focussen op 

ledenwerving en behoud van de huidige leden. Dit is van belang omdat we nieuwe instroom willen blijven 
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genereren om onze vereniging ook in de toekomst gezellig en gezond te houden. Het ledenaantal mag niet 

teruglopen maar moet liever nog groeien. De groepen met kinderen mogen niet té klein worden want kinderen 

(maar ook jeugdleden en volwassenen) zijn niet alleen lid om te zwemmen maar ook voor de gezelligheid.  

 

De missie blijft dus ook staan! 

 “Naamsbekendheid van Reddingsbrigade Heemstede vergroten en het ledenaantal laten doen stijgen”. 

 

Verder zijn er een aantal speerpunten waar we ons op gaan richten: 
 

 PR – activiteiten om de HRB onder de aandacht te brengen en instroom te bevorderen.  

 WHV – uitbreiden van de (opgeleide) hoeveelheid waterhulpverleners, zodat evenementen beter 

bemand kunnen worden, mogelijk uitgebreid worden. Waarbij we een visite kaartje vormen voor 

Heemstede en de Heemsteedse Reddingsbrigade.  

 TC – continuering van de inzet op kwaliteit in het bad. Daarnaast de focus op het behoud en de groei 

van het aantal jonge leden. 

 IT – Ontwikkeling nieuwe website en vindbaarheid van de website vergroten door marketing. Voor de 

ledenadministratie wordt er gekeken of de procedures en administratie efficiënter kunnen worden 

ingericht door nieuwere of betere software.  

 
Natuurlijk lopende de eerste actie voor 2016 al en hebben we als bestuur er zin in om van 2016 ook een 
succes te maken. 
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Jaarverslag Technische Commissie 2015 
 
Dit jaar bestond de TC uit: Joost Boerboom (Technisch Leider), Laura Baas (Algemeen TC lid), Mariska 
Niesten (Coördinator zwemmend redden en Hogere bondsopleidingen) Carina Tolle (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 hebben er wijzigingen plaats gevonden in de TC. Zo is Susanne Drubbel gestopt met haar 
functie binnen de TC. Mariska Niesten is bij de TC gekomen, zij vervult de taken voor de functie coördinator 
zwemmend redden en de hogere bondsopleidingen.   
 
Bijna elke laatste dinsdag van de maand kwam de TC bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen 
vonden voornamelijk plaats in het clubhuis en bij uitzondering bij iemand thuis. 
 
Bijscholing 
Op 31 oktober was er een bijscholing voor instructeurs en andere geïnteresseerden, georganiseerd door de 
TC. In het clubhuis is door Erik Leek en Jos Magdelyns gepresenteerd wat er komt kijken bij het observeren 
en beoordelen van kinderen. Zij hebben uitleg gegeven over wat er bij komt kijken als je moet beoordelen, 
hoe je dat doet en wat je moet weten (theorie) als je gaat observeren en beoordelen. 
 
 
Zwemmend Redden -  Mariska Niesten 
 
Diplomaleiders (BULlen) 
Mariska werd in haar werkzaamheden bijgestaan door de BULlen. Sandra Verhoeven heeft wederom 
geholpen als diplomaleider voor Junior Redder, Evert Dirksen heeft tot oktober Zwemmend Redden geleid, 
en wordt nu ad interim waargenomen door Sam Neve. Life Saver werd eerst door Mariska geleid, maar sinds 
de seizoensstart in september is Sandra Cozijn de diplomaleider. Daarnaast hielp Laura Baas dit jaar ook 
weer mee als BUL algemeen (kwaliteit) en als dagleider.  
Met de Diplomaleiders is in 2015 vier keer vergaderd om onder andere de instructeursindelingen en 
toezichthoudersschema’s te maken en het aftesten en afzwemmen te regelen.  
 
Afzwemmen 
Aan het afzwemmen van 17 januari 2015 deden 37 kandidaten mee en zij gingen allemaal met een diploma 
naar huis. Op 27 juni 2015 deden 50 kandidaten mee aan het afzwemmen en ook hier ging iedereen met een 
diploma naar huis. Sinds de invoering van een strengere selectie voor het afzwemmen hebben we in juni 
voor de 5e keer op rij een examen met een slagingspercentage van 100 procent gehaald.  
 
Instroom nieuwe leden 
De procedure voor instroom van nieuwe leden is in het afgelopen jaar gewijzigd. Omwille de ledenwerving 
hebben we, sinds de voorjaarsmarkt, naast de vaste instroomdagen mensen ook op afspraak laten 
instromen. Zo waren we flexibeler naar de nieuwe leden toe, die niet meer afhankelijk waren van die ene 
instroomdag per maand. Dit is zo goed bevallen, dat we voortaan op afspraak in laten stromen en de 
instroomdagen hebben laten vervallen.  
 
 
 
Hogere bondsopleidingen – Laura Baas 
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Geslaagden en in opleiding 
Dit jaar heeft Laura Baas haar diploma als praktijkbegeleider behaald. Mariska Niesten, Simone van der 
Weijden en Annemarie van den Oever zijn bezig met hun instructeursopleiding. Mariska is aan het afronden 
en hoopt ten tijden van deze ALV haar instructeursdiploma behaald te hebben. Van Simone is de 
verwachting dat zij haar diploma voor het begin van de zomervakantie zal halen.  
 
Pilot Aspirant Instructeurs 
Dit jaar zijn wij gestart met een pilot voor vier aspirant instructeurs. De pilot heeft als doel om de 
begeleidende instructeurs en aspiranten meer houvast te geven in het leertraject naar instructeur. Dit 
hebben wij gedaan met behulp van een boekje met informatie en opdrachten. De opdrachten zijn in lijn met 
de (assistent) instructeursopleidingen van de Bond. Aankomend jaar zullen wij deze lijn voortzetten.  
 
Licenties 
In september is er een licentieregeling van de Bond van start gegaan voor onder andere de instructeurs. 
Momenteel hebben 25 personen een licentie als instructeur. Naar verwachting zullen er over vijf jaar 19 
personen een licentie als instructeur hebben (inclusief de drie personen die nu in opleiding zijn). Deze daling 
verwachten we, omdat er momenteel instructeurs een licentie hebben die niet actief zijn en deze dus niet 
geldig kunnen houden.  
 
In de ALV van 2007 is de wens uitgesproken om in 2010 75 procent van de instructeurs gediplomeerd aan 
het bad te hebben en tijdens de herziening van het beleid in de ALV van 2010 is dat verhoogd naar 80 
procent van de instructeurs in 2013.  
Uit onze gegevens blijkt dat deze percentages niet gehaald zijn. Wel zit er een duidelijke stijging in het aantal 
gediplomeerde instructeurs aan het bad. De komende vijf jaar is de verwachting dat door het beperkte 
aantal praktijkbegeleiders het aantal gediplomeerde instructeurs licht zal toenemen. Let wel dat in deze 
percentages ook de assistent instructeurs / meelopers meegerekend zijn. Deze personen zijn niet 
gediplomeerd (als instructeur) maar staan over het algemeen onder toezicht van een gediplomeerd 
instructeur. 
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Onderwaterhockey, Workshops - Carina Tolle 
 
Onderwaterhockey 
In 2015 hebben we met twee teams meegespeeld in de landelijke onderwaterhockey competitie in Zeist. Het 
eerste team (1e klasse) eindigde op de tweede plaats in het seizoen 2014-2015. Het tweede team (3e klasse) 
eindigde ook op de tweede plaats in het seizoen 2014-2015. Hierdoor moesten beide teams een promotie-
degradatie wedstrijd spelen. HRB1 verloor deze wedstrijd met 1-10. HRB2 verloor deze wedstrijd met 4-5 
nipt. Hierdoor behouden we een team in de 1e en een team in de 3e klasse. 
In oktober 2015 zijn beide teams weer gestart in de competitie, maar in een aangepaste samenstelling. Op 
de jaarlijkse onderwaterhockey vergadering was besloten dat Job (als coach) beide teams zou indelen. Het 
doel blijft om met twee competitiewaardige teams te spelen, waarbij het 1e team voor promotie naar de 
hoofdklasse blijft streven. Het 2e team streeft natuurlijk ook naar een sportief eindresultaat en biedt 
daarnaast een plek voor startende competitiespelers. 
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Vanuit de landelijke competitie wordt het op termijn verplicht om gediplomeerde scheidsrechters mee te 
nemen naar de competitiedagen. Vandaar dat we een scheidsrechterscursus hebben georganiseerd. Alle 
zeventien deelnemers zijn daarvoor geslaagd. 
 
Naast de competitie hebben we een aantal toernooien meegespeeld. Het Open Dutch toernooi (5e plaats A-
poule), het AD Saté toernooi (5e plaats toppoule), Hairless Joe toernooi (1e plaats) en het Mosseltoernooi (4e 
plaats subtop).  
 
In het voorjaar hebben we voor de leden vanaf tien jaar een snorkelcursus georganiseerd. Wendy 
Boerboom-Possel en Boudewijn Possel hebben deze cursus gegeven. Er waren twaalf enthousiaste 
deelnemers. Een aantal van hen is na de zomer ook begonnen met de onderwaterhockey trainingen. Deze 
groep nieuwe hockeyers trok gelijk nog wat vriendjes, vriendinnetjes en enthousiaste jonge spelers aan, 
waardoor de groep beginnende onderwaterhockeyers nu uit ongeveer veertien deelnemers bestaat. 
 
De trainingen op de woensdag werden dit jaar door Joost Boerboom en Job Schrama verzorgd. Deze 
trainingen zijn vooral gericht op conditie en individuele vaardigheden. 
De trainingen op de zaterdag voor de beginners werden door Oscar Cnossen, Evert Dirksen, Bas Randsdorp 
en Job Schrama verzorgd. 
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 2014-2015 heeft de jaarlijkse vergadering plaatsgevonden. Hier hebben we 
teruggeblikt op het afgelopen seizoen en de taken verdeeld voor het seizoen 2015-2016. 
 
Workshops 
Dit jaar hebben we verder gewerkt met de herziene examens uit 2013 voor het Tikibad. Deze zijn steeds wat 
verder bijgeschaafd en aangepast om tot een optimaal examen te komen. De badmeesters van het Tikibad 
zijn steeds serieuzer en enthousiaster bezig met zwemmend redden. Dit maakt het afnemen van de examens 
een stuk plezieriger dan een aantal jaar geleden. We hebben dit jaar veel examens afgenomen: één in maart 
(herkansingen van winter 2014), vier in de voorjaarsperiode (april-juli) en twee in december. 
Intern zijn we begonnen de groep instructeurs uit te breiden die deze examens afneemt. Dit wordt in 2016 
vervolgd. 
 
 
Evenementen - Renate de Winter 
 
Kampen 
Het was in 2015 een uitdaging om voldoende kampleiding te vinden voor Kinderkamp. Iets later dan gepland 
kon er gestart worden met het organiseren van het Jeugd- en Kinderkamp. Evert Dirksen had de algemene 
leiding voor Jeugdkamp en Cindy van den Eshof had de algemene leiding bij het Kinderkamp. 
De leiding van Jeugdkamp heeft in het voortraject voor het Jeugdkamp een quiz avond als promotie-
activiteit georganiseerd.  

 
Kinderkamp werd afgelopen jaar op het terrein van het zwembad gehouden. Voor 2016 wordt er gekeken 
naar een andere locatie. Dit omdat veel kinderen in de omgeving van het zwembad wonen en de omgeving 
erg goed kennen. Voor het kamp is het leuker als de omgeving minder bekend is bij de kinderen.   
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Sinterklaas 
Afgelopen jaar heeft Richella de Beer de algemene leiding gehad over het Sinterklaasfeest. Na drukke 
voorbereidingen was het een zeer geslaagde dag. Jan van Berkel was dit jaar Sinterklaas.  
Ook dit jaar werd het Sinterklaaspak gehuurd bij Jan Monnikendam, dit is wederom goed bevallen.  
 
Jeugdsportpas 
In 2015 zijn er twee rondes jeugdsportpas-lessen geweest bij de brigade. In 2015  was het in samenwerking 
met Sportservice Haarlemmermeer te Hoofddorp. In totaal waren er veertien deelnemers. Er hebben drie 
lessen in het zwembad plaatsgevonden met behulp van Paul Tijl en Wendy Boerboom – Possel.  Elk blok 
heeft er één les varend redden plaatsgevonden met behulp van Jeroen van Haaster en Hans van der 
Weijden.   
 
 
EHBO - Thom van der Geest 
 
Aan het begin van 2015 was de EHBO herhalingscursus nog bezig. In februari waren de lessen afgerond en 
hadden 42 EHBO’ers laten zien dat ze nog competent waren. 
Dit voorjaar hebben we ook een Basiscursus EHBO gegeven, aan de cursus deden zes deelnemers mee. Vijf 
deelnemers waren in één keer geslaagd, de laatste deelnemer heeft met een herexamen alsnog zijn diploma 
behaald. 
De EHBO-werkgroep is afgelopen jaar van samenstelling veranderd. Babet van Steen gaf aan te weinig 
aanwezig te zijn in en om het bad in combinatie met andere activiteiten, om nog goed te kunnen helpen met 
de voorbereidingen voor de EHBO cursussen. 
De instructeur (Michael Kooijman) die afgelopen jaar voor het eerst bij ons de EHBO herhalingslessen 
gegeven heeft begon ook dit jaar weer met de eerste herhalingslessen. In december gaf hij helaas aan 
vanwege zakelijke factoren niet de cursus af te kunnen maken. Op dit moment zijn er twee vervangende 
instructrices die de cursus afmaken. 
 
 
Wedstrijdzwemmen – Vacant 
 
In 2015 is zoals gebruikelijk twee keer per week getraind in het zwembad. De gebruikelijke trainingen 
vonden plaats op de woensdag- en zaterdagavond. Naast de normale wedstrijdtrainingen zijn speciale 
doelgroepen trainingen zoals voor veteranen en jeugd. Dit jaar zijn ook de Onderlinge Wedstrijden 
georganiseerd (door Sandra en Sam) en gehouden, hier zijn weer een aantal fanatieke winnaars naar voren 
gekomen. 
De post Wedstrijdploeg is tot afgelopen september uitgevoerd door Susanne Drubbel, vanaf september 2015 
is deze post vacant. De TC hoopt deze post snel weer te kunnen vullen met een enthousiaste 
wedstrijdzwemmer. 

 
 
Communicatie - Marianne Hensgens 
Afgelopen jaar kwam er regelmatig een nieuwsbrief uit. Marga Hensgens zorgt ervoor dat de nieuwsbrief 
elke keer weer gevuld  en verspreid werd. 
 
Namens de Technische Commissie, 
 
Marianne Hensgens, 
Secretaris 


