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4a. Jaarverslag bestuur 2016 

Bestuurssamenstelling 

Na de ALV van 22 maart 2016 zijn we het bestuurlijk jaar begonnen met de volgende bestuur bezetting: 
· Dagelijks bestuur: Jannechien Peek (voorzitter), Joost Boerboom (secretaris), Willem Schinkelshoek 

(penningmeester). 
· Algemeen bestuur: Laura Baas (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 en de commissie 
waterhulpverlening. 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 
De ICT-werkgroep heeft tot doel het faciliteren en draaiend houden van de IT apparatuur en diensten binnen 
de brigade in het breedste zin van het woord en valt direct onder het bestuur. De werkgroep bestond het 
afgelopen jaar uit Jochem Cornelis, Thomas Meijer, Remco van Saase, Tako van Midwoud en Joost 
Boerboom, als aanspreekpunt vanuit het bestuur.  

Naast de alledaagse taken zoals het up-to-date houden van de website en aanvullen waar nodig, het 
faciliteren van de nieuwsbrieven, social media en de benodigdheden van de brigade-printer, had de 
werkgroep als doel het ondersteunen en uitvoerend zijn in de werkzaamheden bij het verder digitaliseren van 
correspondentie vanuit de brigade, met het oog op kostenbesparing. Voorbeeld hiervan is het digitaal 
verspreiden van de brief om het zwemseizoen na de zomervakantie in te luiden. Gebleken is dat het 
automatisch genereren en per mail verspreiden van de contributiebrieven wat meer moeilijkheden met zich 
meebrengt wat geresulteerd heeft in het ‘handmatig’ digitaal verspreiden van deze brieven begin 2017. 

2017-2018 
Op de vorige ALV heeft de werkgroep het ontwerp van de nieuwe HRB website gepresenteerd. Daarna 
hebben we niet stilgezeten en zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling. Op de ALV van 2017 zullen we 
de nieuwe site lanceren en presenteren. Voor de komende tijd gaan we verder kijken naar het ledensysteem 
en welke mogelijkheden we hebben om dit op een modernere manier in te richten. In de ontwikkeling van de 
nieuwe website is al rekening gehouden met de mogelijkheid tot inbouwen van een ledensysteem maar dit is 
nog niet technisch uitgewerkt.  
 
Komend jaar zal Thomas Meijer de werkgroep gaan verlaten. Vooralsnog is nog niet naar een vervanger 
gezocht maar we houden we onze ogen en oren open voor eventuele versterking van de groep.  

Vrijwilligerswerkgroep  
Leden: Wendy Boerboom-Possel, Boudewijn Possel, Ivonne de Vries en Willem Schinkelshoek (als 
vertegenwoordiger/ aanspreekpunt vanuit het bestuur). 

De doelstelling van de vrijwilligerswerkgroep is erop toezien 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. 

Wat hebben we zoal gedaan in 2016 
· Dit jaar stond bij de HRB in het teken van ledenwerving met als resultaat bijna 60 nieuwe leden.  

Op diverse vlakken heeft de vrijwilligerswerkgroep hieraan kunnen bijdragen.  
· Er is een groepje vrijwilligers gevormd die na het afzwemmen van diploma a, b en c in Groenendaal 

folders uitdeelt en nieuwe leden werft.  
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· Op de voorjaarsmarkt en bij de open dag van de HRB op 10 september hebben we veel vrijwilligers 
kunnen inzetten voor promotie van de vereniging. 

· Nominatie voor vrijwilligersprijs van de gemeente Heemstede met als thema de digitale vrijwilliger van 
het jaar. We hebben ervoor gezorgd dat onze ICT-werkgroep in het zonnetje werd gezet op het 
vrijwilligersfeest. Helaas gingen ze er niet met de prijs vandoor, maar ze kregen wel een mooie toespraak 
en een bos bloemen. 

· Communicatie blijft een aandachtspunt van de vrijwilligerswerkgroep. We zijn hier continue alert op en 
zijn tevens bezig een workshop te organiseren waar dit onderwerp onder de aandacht wordt gebracht. 

· Aanvraag donatie bij het Meerlandenfonds heeft ons dit jaar € 600 opgeleverd voor PR, onder andere te 

gebruiken voor het drukken van onze nieuwe folder. 
· Dit jaar hebben we gezorgd voor een kerstpresentje van de Rituals voor alle leden die iets gedaan 

hebben voor onze vereniging in het afgelopen jaar. We zijn erg trots dat we dit presentje aan 93 leden 
mochten overhandigen, vele handen maken licht werk!  

· Ook wat betreft lief en leed zijn er de nodige kaarten verstuurd! We proberen aan iedereen te denken, 
maar mocht je iets opvangen geef het gerust door aan Ivonne of Martien. 
 

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. Dit is 
zeker gelukt; we hebben veel 59 nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze vereniging. 

Middelen: folder, poster, spreekbeurttas, facebook, en binnenkort de lancering van de nieuwe website. 
In 2016 hebben we de nieuwe folder met het nieuwe logo in een grotere oplage laten drukken voor een PR-
offensief. De poster is verspreid waar mogelijk. Er zijn nieuwe sleutelhangers besteld. En er is een nieuwe 
mooie spreekbeurttas en de uitleen wordt gepromoot, o.a. d.m.v. poster.’  

Evenementen:  
De voorjaarsmarkt: natuurlijk hebben we op de jaarlijkse voorjaarsmarkt in Heemstede gestaan waar we 
honderden folders hebben uitgedeeld en mensen hebben verteld over onze vereniging. Er is ook weer 
gevaren. Op zondag 21 mei 2017 is er weer een voorjaarsmarkt en ook dan zijn we van de partij. 

De open dag in september was een groot succes, met name in het zwembad. Het heeft geresulteerd in veel 
nieuwe leden. De bedoeling is dat we ook dit jaar weer een open dag in september organiseren, waarbij we 
geleerd hebben van de open dag in 2016.  

Flyeren tijdens het afzwemmen in Groenendaal (Willem Schinkelshoek en team). Na de diploma-uitreiking 
worden ouders aangesproken en wordt een folder meegegeven. Er is afstemming geweest met zwembad 
Groenendaal. 

 
Vertrouwenspersonen  
Leden: Trudy Otten en Paul Tijl.  

In 2016 geen bijzonderheden te melden. 

Materiaal beheer 
Leden: Martien Stokman 

Martien is met de Commissie Waterhulpverlening aan het kijken hoe we o.a. droogpakken en reddingsvesten 
beter kunnen drogen en opslaan in de loods. Verder gaat hij met de commissie kijken naar de ondersteuning 
bij het onderhoud van bv de boten.  
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Jaarverslag ledenadministratie 2016 
De vereniging sloot dit jaar af met 59 nieuwe leden. Een record als we naar de cijfers van de laatste jaren 
kijken. Niet in de laatste plaats te danken aan het enthousiaste werk van onze PR-werkgroep. Na de 
zomervakantie was het voor de ledenadministratie hard werken om alle nieuwe instroom te verwerken. We 
versturen nu de in- en uitschrijfbrieven via de mail. Helaas hebben ook 33 leden hun lidmaatschap beëindigd. 
Dit jaar zijn we gestart met alle opzeggers een mail te sturen, met het verzoek ons te laten weten, waarom zij 
het lidmaatschap beëindigen. Het lijkt dat dit uiteenlopende redenen zijn: o.a. studie, andere sport op 
zaterdag, geen zin meer.  

6 September kregen we bezoek van twee bondsleden, die het ledenbestand hebben gecontroleerd. Daar 
kwamen we glansrijk doorheen. Wij vielen dit jaar in de steekproef, er was verder geen aanleiding om bij de 
HRB een controle uit te voeren. 

Dit jaar waren we van plan om de contributiebrief in januari 2017 per mail te versturen. Helaas is dit niet 
gelukt, de ICT groep heeft nog wat meer tijd nodig om een digitale contributiebrief te realiseren. Gelukkig 
lukte het wel iedereen in januari de brief uit te reiken.  

Helaas merkt de ledenadministratie dat veel leden vergeten wijzigingen van zwemonderdelen door te geven. 
In 2017 zal er meer controle plaatsvinden. Daarnaast werden we ook dit jaar weer geconfronteerd met leden 
die hun lidmaatschap te laat beëindigen. Het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende 
contributiejaar beëindigd te worden.  Lidmaatschap opzeggen na 1 december wordt niet geaccepteerd en de 
contributie voor het komende jaar dient betaald te worden.  

We sluiten 2016 af met 258 leden, waarvan 5 ereleden. 

We hopen de stijgende lijn in het ledenaantal in 2017 te mogen voortzetten.   

Ledenaantal 2016 en start 2017 
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Extra Financiële meevallers in 2016 
Op voordracht van de Vrijwilligerswerkgroep heeft de stichting Meerlanden Hoofddorp de vereniging een 
donatie gedaan van tbv de PR activiteiten. Onze inzending was opgevallen tussen de 300 inzendingen. 
Wethouder Sebastiaan Nieuwland reikte de cheque van € 600 uit aan onze penningmeester tijdens een 
feestelijke receptie in de Jopenkerk te Hoofddorp.   

Op voordracht van Marja Boerboom was de Heemsteedse Reddingsbrigade het ‘goede doel’ in Heemstede 

waar de dames van de sportclub Fit4 lady geld hebben ingezameld. Dit deden ze met een sport-actie in 
december. De opbrengst was maar liefst € 136 die uitgereikt kregen op onze nieuwjaarsborrel.  
De opbrengst gaan we gebruiken voor de aanschaf van vlaggen met ons nieuwe logo. 

Last but not least ontvingen we uit het Dick Baas fonds een donatie van € 1.000 tbv de aanschaf van de 

shirts voor onze instructeurs. Deze nieuwe shirts zullen binnenkort te bewonderen zijn. 

Overige evenementen: 
De grote clubactie: We hebben de grote clubactie dit jaar weer eens anders aangepakt. We hebben gebruik 
gemaakt van een digitale link naar een actiepagina speciaal voor de HRB waar mensen direct loten konden 
kopen. De link kon je delen met vrienden en bekenden. Van dit kanaal hebben heel weinig mensen gebruik 
gemaakt. Verder hebben we op de oude manier kinderen van de HRB gevraagd loten te verkopen met een 
boekje met machtigingen en dit hebben ze heel goed gedaan! Met elkaar hebben we een mooi resultaat van 
bruto € 665 opgehaald. Dank aan eenieder die loten heeft gekocht en verkocht. Doel van dit jaar was 
materiaal voor de Waterhulpverlening.  

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, Wendy Boerboom en Willem Schinkelshoek hebben deze dag laten zien aan doelgroep 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. Het 
Haarlemsdagblad sprak over een daverend succes en benadrukte met een reportage en foto in de krant het 
bijzondere aspect van het Zwemmend Redden bij de HRB. 

Terug kijkend op beleidspunten 2016 

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 
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. Dit is 
fantastisch gegaan en heeft haar vruchten afgeworpen (zie bij PR werkgroep en ledenverloop). 

§ 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. Er is zeker opgeleid en WHV heeft een zeer 
succesvol jaar gedraaid. Helaas zien we nu om diverse redenen de groep van vrijwilligers die in te 
zetten is voor bewakingen krimpen. 

§ TC – continuering van de inzet op kwaliteit in het bad. Daarnaast de focus op het behoud en de groei 
van het aantal jonge leden. Groei van het aantal jonge leden is zeker het geval geweest in 2016. Het 
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was een uitdaging om te zorgen dat we deze allemaal goed onderbrachten in groepen en met 
instructeurs die deze zeer jonge leden les kunnen geven. Het is gelukt maar blijft met de nieuwe 
instroom zeker een aandachtspunt. 

§ 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. In 2016 heeft de website de focus gehad (en met 
resultaat). E is helaas nog geen ruimte geweest andere zaken op te pakken. 

Als bestuur zijn we heel trots op wat we in 2016 met elkaar bereikt hebben en dat met dank aan alle actieve 

leden! 

Missie en speerpunten 2017 en verder: 

Het gaat weer goed met de verenging. We zijn financieel gezond, het ledenaantal is gestegen en het bad ligt 

weer vol (soms zelfs te vol). Belangrijke focus voor 2017 is dan ook hoe we zorgen dat we alle activiteiten op 

een goede manier kunnen blijven doen in de ruimte die we hebben. Rekening houdend met alle doelgroepen. 

Verder geeft de gezonde situatie van de vereniging ook weer de rust om verder te kijken en waar mogelijk 

wat langere termijn focus te bepalen. 

Speerpunten 2017: 

- PR: Naamsbekendheid met als subdoel ledenwerving.  
- WHV: Plan herinrichting rond clubhuis en tbv materiaal WHV, Opleidingen en bewakingen. 
- TC: Lessen, badwaterindeling, opleiding instructeur ivm nieuwe diplomalijnen. 
- IT: Uitzoeken mogelijkheden digitalisering ledenadministratie. 

We zitten weer in de lift met de vereniging en dat is de verdienste van eenieder die hier, klein of groot, een 
bijdrage aan levert. Dank hiervoor!  
We hebben als bestuur er zin in om samen met onze leden ook van 2017 een succes te maken. 

Het bestuur van de Heemsteedse Reddingsbrigade 
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4c. Jaarverslag Technische Commissie 2016 

Dit jaar bestond de TC uit: Laura Baas - Vis (Technisch Leider), Mariska Niesten (Coördinator zwemmend 
redden en Hogere bondsopleidingen), Carina Tolle (Tikibad en Onderwaterhockey), Thom van der Geest 
(EHBO), Rens Schrama (Wedstrijdzwemmen) en Renate Velden - de Winter (Secretaris en Communicatie).  
De TC werd ondersteund door diverse vrijwilligers van de brigade. 

Rens Schrama verlaat na de ALV de TC. Hiermee wordt de post wedstrijdzwemmen vacant. Ook de posten 
Hogere bondsopleidingen en Evenementen zijn vacant. De TC is nog steeds actief op zoek naar mensen die 
een post willen gaan bemannen. 

Laura Baas-Vis zal na de ALV een algemene functie in TC aannemen. Hiermee komt ook de rol van Technisch 
Leider vacant. De rol van voorzitter in de TC zal tijdelijk door Laura worden waargenomen en Renate Velden - 
de Winter zal tijdelijk de communicatie tussen TC en bestuur verzorgen. 

Per aankomende ALV zal Pim Scheefhals zich toevoegen aan de TC in een algemene functie. Na een 
oriënterende periode bij de diverse openstaande vacatures zal hij een definitieve post kiezen. 

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 15 oktober was er een bijscholing voor instructeurs en andere geïnteresseerden, georganiseerd door de 
TC. In het zwembad is onder leiding van Frits Willems (EHBO instructeur) geoefend met veel voorkomende 
EHBO ongevallen in en rond het zwembad. De deelnemers hebben deze bijscholing als zeer positief ervaren. 
Er zijn plannen om dit nog eens te herhalen.  

Zwemmend Redden -  Mariska Niesten 

Diplomaleiders 
Mariska werd in haar werkzaamheden als Coördinator Zwemmend Redden bijgestaan door de BULlen. Sandra 
Verhoeven is onze diplomaleider voor Junior Redder, Sam Neve is onze diplomaleider voor Zwemmend 
Redder, en Sandra Cozijn is onze diplomaleider voor Life Saver. Daarnaast hielp  
Laura Baas - Vis ook dit jaar weer mee als dagleider. 

Tijdens 4 vergaderingen zijn er met de diplomaleiders weer instructeursindelingen en toezichthouders-
schema's gemaakt, zijn het aftesten en afzwemmen geregeld en zijn verdere belangrijke zaken besproken. 

Afzwemmen 
Aan het afzwemmen van 23 januari 2016 deden 38 kandidaten mee en op 2 juli 2016 deden 66 kandidaten 
mee. Alle kandidaten gingen met een diploma naar huis. Mede door de wat strengere selectie die wij nu een 
tijd hanteren, hebben we nu al een paar jaar een slagingspercentage van 100% op ons afzwemmen. 

Instroom nieuwe leden 
Mede dankzij de open dag die wij in september hebben gehad, zijn er heel veel nieuwe leden ingestroomd. 
Deze werden op afspraak uitgenodigd om bij ons in te stromen. Op de afgesproken data kregen de potentiële 
leden te horen waar wij bij de vereniging voor staan, dat de vereniging volledig op vrijwilligers draait, en 
overige algemene informatie werd gegeven. Daaropvolgend gingen ze mee het bad in om kort op 
zwemvaardigheid beoordeeld te worden, waarna ze op basis van leeftijd en zwemvaardigheid in een passend 
groepje een proefles konden volgen. 
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Hogere bondsopleidingen – Mariska Niesten 
Geslaagden en in opleiding 
Dit jaar hebben Mariska Niesten en Simone van der Weijden beide hun instructeursdiploma afgerond. 
Annemarie van den Oever is bezig met het afronden van haar opleiding en de verwachting is dat zij ten tijde 
van deze ALV haar opleiding ook heeft afgerond. 

Pilot Aspirant Instructeurs 
Sinds de start van de pilot, is helaas één van de vier aspiranten gestopt met lesgeven in verband met studie. 
De overige aspiranten zijn erg enthousiast en worden door middel van de opdrachten in de pilot opgeleid. 

Licenties 
Momenteel hebben 28 personen een licentie als instructeur. Sinds de invoering van de 
licentieregeling door de Bond, proberen de coördinator Zwemmend Redden en de diplomaleiders zo goed 
mogelijk bij te houden wie er lesgeeft in verband met de werkervaringseis. In het komende jaar worden 
instructeurs geattendeerd dat ze moeten gaan lesgeven, als ze willen vermijden niet aan de werkervaringseis 
te voldoen, omdat ze langer dan 2 jaar achtereen geen les hebben gegeven. 

Onderwaterhockey, Tikibad - Carina Tolle 

Onderwaterhockey 
Dit jaar hebben we met twee teams gespeeld in de landelijke onderwaterhockey competitie in Zeist. Het 
eerste team (1e klasse) eindigde op de eerste plaats in het seizoen 2015-2016. Het tweede team (3e klasse) 
eindigde op de 4e plaats in het seizoen 2015-2016. Hierdoor promoveert HRB1 naar de Hoofdklasse. HRB2 
blijft in de 3e klasse spelen. 

In oktober en november 2016 zijn beide teams weer gestart in de competitie, in een iets aangepaste 
samenstelling. Op de jaarlijkse onderwaterhockey vergadering was besloten dat Job Schrama weer beide 
teams zou indelen. Het doel blijft om met twee competitie waardige teams te spelen, waarbij het 1e team een 
zo hoog mogelijke plaats nastreeft. Het 2e team streeft natuurlijk ook naar een mooi eindresultaat en biedt 
daarnaast een plek voor startende competitiespelers. We hebben één startende speelster in dit seizoen. 

Naast de competitie hebben we een tweetal toernooien gespeeld. Het AD Saté toernooi (2e plek) en het 
Mosseltoernooi (5e plek subtop). 

In het voorjaar hebben we voor de leden vanaf 10 jaar een snorkelcursus georganiseerd. Wendy Boerboom-
Possel en Boudewijn Possel hebben deze cursus gegeven. Er waren 9 enthousiaste deelnemers. Een aantal 
van hen is na de zomer ook begonnen met de onderwaterhockey trainingen. Vorig jaar leverde de 
snorkelcursus ook al een aantal nieuwe hockeyers op. Daarbij zorgden de brigade-brede promotieactiviteiten 
voor nog wat nieuwe aanwas, waardoor de groep beginnende onderwaterhockeyers nu uit 25 deelnemers 
bestaat. 

De trainingen op de woensdag werden dit jaar door Job Schrama, Joost Boerboom en Oscar Cnossen 
verzorgd. Deze trainingen zijn vooral gericht op conditie en individuele vaardigheden. 

De trainingen op de zaterdag voor de beginners werden door Bas Randsdorp, Job Schrama en Oscar Cnossen 
verzorgd. 

Op de gevorderden-training spelen we op zaterdag 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 2015-2016 heeft de jaarlijkse vergadering plaatsgevonden. Hier hebben we 
teruggeblikt op het afgelopen seizoen en de taken verdeeld voor het seizoen 2016-2017. Daarbij is gesproken 
over de jeugdspelers. Doelstelling voor de korte termijn: een jeugdteam op een jeugdtoernooi laten 
meespelen. Op de lange termijn is de doelstelling ook een jeugdteam naar de landelijke competitie te sturen. 
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Hiervoor moet echter wel eerst aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden, zoals het beschikken over 
een coördinator en trainer. 

Tikibad 
Dit jaar hebben we verder gewerkt met de herziene examens uit 2013. Deze zijn steeds nog wat verder 
bijgeschaafd en aangepast om tot een optimaal examen te komen. We hebben dit jaar drie examens 
afgenomen in de voorjaarsperiode (mei-juli) en twee aan het eind van het jaar (december). 

De organisatie van deze examens en het contact met het Tikibad heeft Carina Tolle in december 
overgedragen aan Renate Velden - de Winter. 

Evenementen - vacant 

Kampen 
Het was in 2016 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. Mariska Niesten had de algemene 
leiding over het Jeugdkamp en Cindy van den Eshof had de algemene leiding over het Kinderkamp. 

De leiding van Jeugdkamp heeft dit jaar een nieuwe locatie gevonden voor haar kamp. Deze locatie, eiland de 
Kroontjes in de Westeinderplassen, is goed bevallen. 

Kinderkamp werd afgelopen jaar wederom op het terrein van het zwembad gehouden. Tijdens het kamp was 
er op de tweede avond een grote brand aan de andere kant van de ringvaart ontstaan (bij Cruquius). Het 
gevolg hiervan was een grote rookwolk die over Heemstede trok, zo ook over Sportpark Groenendaal. Snel is 
door de leiding besloten om het kamp te evacueren en gebruik te maken van de sporthallen bij het zwembad 
en op een later punt het clubhuis. Uiteindelijk is besloten alle deelnemers op te laten halen en is ook de 
leiding naar huis gegaan. Het kamp is op een zaterdagavond in mei alsnog leuk afgesloten doordat de leiding 
het gemiste kampvuur bij het clubhuis had georganiseerd. 

Sinterklaas 
Dit jaar is op 19 november een Sinterklaasknutselmiddag georganiseerd in het clubhuis door Denise Meijering, 
Roos Holdorp-Brock en Mariska Niesten. Na een warm welkom door de vrijwilligers is er flink geknutseld en 
gekleurd met op de achtergrond Sinterklaasmuziek en onder het genot van pepernoten. Ook in het zwembad 
was er voor alle kinderen na het zwemmen in plaats van een dropje, een zakje strooigoed van de Sint. 

Jeugdsportpas 
In 2016 is er één keer meegedaan met de jeugdsportpas. Uit voornamelijk Haarlemmermeer hadden zich 
hiervoor 8 enthousiaste kinderen opgegeven. Wendy Boerboom – Possel en Boudewijn Possel hebben samen 
met de Waterhulpverlening deze lessen verzorgd. Helaas heeft het geen nieuwe leden opgeleverd. Daarom is 
besloten om dit voorlopig niet meer te organiseren.  

EHBO - Thom van der Geest 
Aan het begin van 2016 was de EHBO herhalingscursus nog bezig. In februari waren de lessen afgerond en 
hadden 45 EHBO’ers laten zien dat ze nog competent waren. 

Helaas had vorig jaar de instructeur (Michael Kooijman) halverwege de cursus aangegeven het te druk te 
hebben en hierdoor de cursus niet af kon maken. Wel had hij gezorgd voor 2 instructrices die de cursus af 
zouden maken. 

Na afloop van de cursus is geëvalueerd hoe verder te gaan, hier is uitgekomen dat de instructrices goed de 
lessen hebben opgevangen, maar toch niet het niveau haalden of ons konden uitdagen, zoals de deelnemers 
graag willen. 
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Dit voorjaar hebben we geen Basiscursus EHBO gegeven aangezien er te weinig animo was. Dit leverde voor 
niemand verder problemen op voor de doorstroming/afzwemmen, dit jaar (2017) zal er wel weer een 

Basiscursus EHBO worden gegeven. 

In september begon de voorbereiding voor de nieuwe EHBO herhalingscursus, met een nieuwe instructeur 

(Frits Willems). De eerste lessen in december zijn, met de 41 deelnemende cursisten, goed verlopen. 

Wedstrijdzwemmen – Rens Schrama 
Het gaat goed met de wedstrijdploeg, er komen steeds meer mensen zwemmen. De volwassen 

wedstrijdploeg zit op zijn piek en stroomt vol en ook de jeugd wedstrijdploeg wordt steeds groter. We hebben 

dit jaar een enorme groei gezien. Met als gevolg dat er voor de volwassen wedstrijdploeg nu een heel bad 
nodig is om iedereen goed de ruimte te kunnen geven om te zwemmen. Afgelopen jaar hebben Wim 

Schrama, Martien Stokman en Ronald Swinkels de volwassenen getraind en Tako van Midwoud, Daan de 
Vries en Rens Schrama de Jeugd wedstrijdploeg. Helaas hebben de trainers van de jeugd wedstrijdploeg 

aangegeven om persoonlijke redenen geen training meer te kunnen geven. Daarom is de TC per direct 
opzoek naar nieuwe trainers.  

Communicatie – Renate Velden – de Winter 
Afgelopen jaar kwam er regelmatig een nieuwsbrief uit. Marga Hensgens is gestopt met het maken van de 

nieuwsbrief. Simone van der Weijden heeft het maken van de nieuwsbrief overgenomen. Ook is de 
eindverantwoording overgedragen aan het bestuur. Daarmee valt de nieuwsbrief niet meer onder de 

verantwoording van de TC. Wel is de TC betrokken bij de invulling van de nieuwsbrief en levert regelmatig 

input. 

Namens de Technische Commissie, 

Renate Velden - de Winter, 

Secretaris 


