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Bestuurssamenstelling 

Na de ALV van 27 maart 2018 zijn we het bestuurlijk jaar begonnen met de volgende bestuur bezetting:

Dagelijks bestuur: Jannechien Peek (voorzitter), Joost Boerboom (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 admi

 

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’ waarvan de echte 

werkgroepen draaien onder de verantwoordelijkheid van

activiteiten die voorheen vielen onder de Technische Commissie) en een aantal andere ‘groepen’ 

waardevolle activiteiten oppakken binnen de vereniging. 

activiteiten die voorheen onder de TC vielen hebben een eigen onderdeel in dit verslag.

 

IT werkgroep 

Leden: Joost Boerboom, Jochem Cornelis, Sander Hahn, Remco van Saase, Willem Schinkelshoek

De IT werkgroep heeft zich beperkt ingezet in 2018. De focus he

en het onderzoeken naar mogelijkheden voor het ledenadministratiesysteem.

 

Vrijwilligerswerkgroep  

Leden: Wendy Boerboom-Possel, Boudewijn Possel, Willem Schinkelshoek en Ivonne de Vries

 

De doelstelling van de vrijwilligerswerkgroep is erop toezien dat we als vereniging 

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 2018 

- Op vrijdag 6 juli 2018 hebben we de midzomer BBQ georganiseerd voor onze bijna 100 actieve leden. 

We kunnen wederom spreken van een doorslaand succes met ruim 60 BBQ ers, prachtig weer.

- Dit jaar stond minder in het teken van ledenwerving als gevolg van de grote bezetting van het bad. 

De vrijwilligers hebben nog wel 5 keer folders uitgedeeld bij het afzwemmen van diploma B en C in 

Groenendaal. De ledenwerving heeft toch weer bijna 50 nieuwe leden opgeleverd waard

ledenaantal op peil is gebleven.

- Ieder jaar proberen we wel een ingang te vinden om extra subsidie te krijgen. In 2018 hebben we een 

verzoek ingediend bij het Meerlandenfonds, een fonds van waaruit we enkele jaren geleden ook een 

bijdrage hebben ontvangen. Helaas is er dit jaar niets aan ons toegekend, mede door een record 

aantal aanvragen. We blijven het proberen!

- Wat betreft lief en leed zijn er de nodige kaarten verstuurd. In 2018 zijn we 8 keer in actie gekomen. 

We proberen aan iedereen te denk

Martien. 

- Het hoogtepunt van het jaar was de nominatie van onze kanjer Martien Stokman als vrijwilliger van 

het jaar van de gemeente Heemstede 2018. Op 21 november 2018 organiseerde d

Heemstede een feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers als waardering voor hun enthousiasme en 

inzet. 

Dit jaar was het thema “de Flexibele Vrijwilliger!” Iedereen was het erover eens dat Martien tot de 
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(voorzitter), Joost Boerboom (secretaris), Willem Schinkelshoek 

: Barbera Willems (algemeen lid), Renate de Winter (algemeen lid), Jeroen van Haaster 

(WHV), Elly Baas (ledenadministratie) en Marja Boerboom (financiële administratie).  

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’ waarvan de echte 

werkgroepen draaien onder de verantwoordelijkheid van het bestuur (waaronder dit jaar voor het eerst alle 

activiteiten die voorheen vielen onder de Technische Commissie) en een aantal andere ‘groepen’ 

waardevolle activiteiten oppakken binnen de vereniging. Deze groepen worden hieronder genoemd, de 

ctiviteiten die voorheen onder de TC vielen hebben een eigen onderdeel in dit verslag.
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topfavorieten behoorde. Alle genomineerden werden in het

zonnetje gezet. Het bleef lang spannend, maar o

hij helaas niet verkozen tot de Flexibele Vrijwilliger van het jaar. Neemt niet weg dat Martien voor ons 

de beste Flexibele Vrijwilliger van de vereniging in 2018 blijft, zoals iedere vrijwilliger van grote 

waarde voor de HRB is! 

 

PR werkgroep 

Leden: Tako van Midwoud, Ivonne de Vries, Boudewijn Possel, Meike Neve

Wever en Barbera Willems (als vertegenwoordiger/ aanspreekpunt vanuit het bestuur).

 

Dit jaar hebben wij als PR groep weinig activiteiten ondernomen, desondan

toegenomen. In 2019 zullen we als PR ook wat minder actief leden gaan werven. Een aantal

gestopt met lesgeven, wat betekent dat er minder instructeurs zijn er de groepen groter per instructeur. 

Daarnaast zijn bestaande leden meer gaan zwemmen wat ook weer betrekking heeft op de beschikbare 

capaciteit van het bad.  

 

Evenementen: 

De voorjaarsmarkt: In 2018 hebben we niet deelgenomen aan de voorjaarsmarkt. 

 

Flyeren tijdens het afzwemmen in Groenendaal

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

praatje ook de HRB gepromoot  

 

De spreekbeurttas is in 2018 niet uitgeleend, dit zullen we weer iets meer gaan promoten in de nieuwsbrief

 

Vertrouwenspersonen  

Leden: Trudy Otten en Paul Tijl 

 

Over 2018 zijn geen bijzonderheden te melden.

 

Materiaal beheer 

Leden: Martien Stokman  

Over het materiaalbeheer is dit jaar niet zo veel te melden. We zorgen we er voor dat als e nieuw materiaal 

word aangeschaft we ook zorgen dat we het op een goede manier kunnen opbergen (baken e.d.). Veder 

wordt er door de Stichting in samenwerking met de vereniging hard gewerkt aan een loods plan waarin ook 

de ruimte voor materieel (onderhoud en opslag) een belangrijke rol speelt. Tot slot aan iedereen de blijvende 

oproep het materiaal van de vereniging vooral te zi

blijven omgaan. En mocht je ideeën hebben hoe we onderhoud en opslag slimmer kunnen aan pakken dn zijn 

alle ideeën van harte welkom. 

 

Jaarverslag ledenadministratie 2018Jaarverslag ledenadministratie 2018Jaarverslag ledenadministratie 2018Jaarverslag ledenadministratie 2018    

De vereniging sloot dit jaar af met 49 nieuwe leden, maar helaas ook 41 leden die hun lidmaatschap om 

diverse redenen beëindigden. In veel gevallen wordt er gekozen voor een andere sport.

 

De oplettende lezer zal constateren dat de grafiek 2018 afwijkt van de telling ten opzichte va

verschil van 3 leden. Ik heb niet kunnen ontdekken waardoor dit verschil is ontstaan. Mogelijk is de fout vorig 

jaar al gemaakt, toen 2 ereleden aangegeven hadden om weer contributie te gaan betalen en 1 lid donateur 

was geworden voor het bedrag van de contributie.
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De spreekbeurttas is in 2018 niet uitgeleend, dit zullen we weer iets meer gaan promoten in de nieuwsbrief

Over 2018 zijn geen bijzonderheden te melden. 

Over het materiaalbeheer is dit jaar niet zo veel te melden. We zorgen we er voor dat als e nieuw materiaal 

word aangeschaft we ook zorgen dat we het op een goede manier kunnen opbergen (baken e.d.). Veder 
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hun omschrijving van respectievelijk erelid en donateur worden omgezet in algemeen lid. Ik tel aan het einde 

van het jaar het aantal algemene leden en vul automatisch 5 ereleden in

ons systeem en in sportlink gelijk is.  

 

We hebben dit jaar al een paar maal gesproken over aanpassingen in het programma van de 

ledenadministratie. Combinatie van het programma van zwemmend redden en de ledenadministratie is 

wenselijk. Zeker gezien het feit dat dit jaar voor de zomerbrief helaas

programma van zwemmend redden, waardoor veel leden de verkeerde zwemonderdelen kregen toebedeeld. 

Het is nog niet gelukt om de contributiebrief automatisch per mail te verzenden, maar wat ik gezien heb moet 

dit met een paar aanpassingen aan het einde van het jaar echt gaan lukken. Met een kleine aanpassing die 

Jochem eerder dit jaar al had gemaakt in het programma was het iets eenvoudiger om de brieven te 

versturen.  

 

We sluiten 2018 af met 269 leden, waarvan 5 ereleden.

OverOverOverOverige evenementen:ige evenementen:ige evenementen:ige evenementen:    

De grote clubactie: Dit jaar was de grote clubactie een enorm succes. 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 ten opzicht van andere jaren meer 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

bruto € 828,50 opgehaald.  

Dank aan eenieder die loten heeft gekocht en verkocht. Alle kinderen die hebben gelopen hebben hiervoor 

een bedankje ontvangen. Doel dit jaar waren nieuwe zwem/reddingsvesten.

 

Terugblik op speerpunten Terugblik op speerpunten Terugblik op speerpunten Terugblik op speerpunten 2018201820182018    

 

Voor 2018 hadden we aangegeven dat de focus zou liggen op de onderstaande

reflectie over hoe dit gegaan is. 

 

Zorgen dat we alle activiteiten op een goede manier kunnen blijven doen in de ruimte die we hebben

Rekening houdend met alle doelgroepen. Dit loopt goed. Natuurlijk zien we soms dat een week het bad heel 

erg vol ligt bij een bepaald zwemonderdeel maar dat kan weken erna ook zomaar weer anders zijn. 

 

251

228

265
252

14
0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015

Januari December

Heemsteedse Reddingsbrigade 

pgericht 4 september 1919 
angesloten bij Reddingsbrigades Nederland (KNBRD) 

2100 AG Heemstede - NL68 INGB 0000 480207 - KvK 40594682

hun omschrijving van respectievelijk erelid en donateur worden omgezet in algemeen lid. Ik tel aan het einde 

van het jaar het aantal algemene leden en vul automatisch 5 ereleden in. Feit is wel dat het aantal leden in 
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Rekening houdend met alle doelgroepen. Dit loopt goed. Natuurlijk zien we soms dat een week het bad heel 

erg vol ligt bij een bepaald zwemonderdeel maar dat kan weken erna ook zomaar weer anders zijn. 
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We hebben dit jaar al een paar maal gesproken over aanpassingen in het programma van de 

ledenadministratie. Combinatie van het programma van zwemmend redden en de ledenadministratie is 
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digitale link naar een actiepagina speciaal voor de HRB waar mensen direct loten konden kopen. De link kon je 

enden. Van dit kanaal hebben ten opzicht van andere jaren meer mensen gebruik 
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 een mooi resultaat van 

Dank aan eenieder die loten heeft gekocht en verkocht. Alle kinderen die hebben gelopen hebben hiervoor 

punten. Hierbij een korte 

Zorgen dat we alle activiteiten op een goede manier kunnen blijven doen in de ruimte die we hebben. 

Rekening houdend met alle doelgroepen. Dit loopt goed. Natuurlijk zien we soms dat een week het bad heel 

erg vol ligt bij een bepaald zwemonderdeel maar dat kan weken erna ook zomaar weer anders zijn.  
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Invoeren aangepaste organisatiestructuur HRB

De TC is gestopt en vanuit het bestuur is Renate het aansp

voorheen onder de TC vielen. Op zich loopt dit prima, de verantwoordelijken van de verschillende onderdelen 

regelen hun eigen zaken waarbij het belangrijk is d

geheel (alle activiteiten van de HRB) zodat zaken goed op elkaar blijven aansluiten. 

 

Soms loopt het ook iets minder goed omdat we zien dat er ongelofelijk veel vacatures zijn (en blijven 

ontstaan) die niet ingevuld worden. Zoals ook al aangegeven op de ALV van vorig jaar en op de 

Nieuwjaarsborrel zullen zaken hierdoor soms iets minde ‘gestroomlijnd’ verlopen en vraagt dit begrip en 

flexibiliteit van onze leden (we zullen het soms ter plekken samen moet

en zaken spaak lopen). Waar voorheen de leden van de TC samen met het bestuur een hoop taken afvingen 

blijven er nu taken liggen. We hebben als bestuur meerder malen aandacht besteed aan deze zorg en 

oproepen gedaan of leden (of ouders van leden) taken of deeltaken op zich zouden willen nemen maar dit 

blijft een lastig punt. 

 

Invoering richtlijnen normen en waarden

 

Invoeren nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming (AVG)

omgaan met de eisen uit de wet en de operationele vertaalslag binnen de vereniging.

 

Focuspunten van werkgroepen (zie toelichting in bestuursverslag)

PR: Algemene naamsbekendheid structurele ledenwerving.

WHV: Uitvoeren plan herinrichting omgeving

IT: verbetering (ledenadministratie) 

 

Focus voor 2019 

Belangrijkste focus voor 2019 zal zijn het 100

buitenterrein, het groeiende aantal vacatures en het zorgen dat we de basis

draaiende houden. Voldoende uitdaging voor het komende bestuurs

Het bestuur en werkgroepen van de Heemsteedse Reddingsbrigade

Heemsteedse Reddingsbrigade 
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Invoeren aangepaste organisatiestructuur HRB.  

C is gestopt en vanuit het bestuur is Renate het aanspreekpunt geweest voor alle activiteiten die 

voorheen onder de TC vielen. Op zich loopt dit prima, de verantwoordelijken van de verschillende onderdelen 

regelen hun eigen zaken waarbij het belangrijk is dat ze via Renate de verbinding blijven zoeken met het 

geheel (alle activiteiten van de HRB) zodat zaken goed op elkaar blijven aansluiten.  

Soms loopt het ook iets minder goed omdat we zien dat er ongelofelijk veel vacatures zijn (en blijven 

niet ingevuld worden. Zoals ook al aangegeven op de ALV van vorig jaar en op de 

zullen zaken hierdoor soms iets minde ‘gestroomlijnd’ verlopen en vraagt dit begrip en 

flexibiliteit van onze leden (we zullen het soms ter plekken samen moeten oplossen als iets niet is opgepakt 

en zaken spaak lopen). Waar voorheen de leden van de TC samen met het bestuur een hoop taken afvingen 

blijven er nu taken liggen. We hebben als bestuur meerder malen aandacht besteed aan deze zorg en 

leden (of ouders van leden) taken of deeltaken op zich zouden willen nemen maar dit 

Invoering richtlijnen normen en waarden. Uitgevoerd. 

Invoeren nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming (AVG). Uitgevoerd en blijvend onderwer

omgaan met de eisen uit de wet en de operationele vertaalslag binnen de vereniging.

(zie toelichting in bestuursverslag) 

PR: Algemene naamsbekendheid structurele ledenwerving. 

WHV: Uitvoeren plan herinrichting omgeving rond clubhuis 

 

Belangrijkste focus voor 2019 zal zijn het 100-jarig jubileum, de ontwikkeling (samen met de Stichting) van het 

buitenterrein, het groeiende aantal vacatures en het zorgen dat we de basisactiviteiten van de HRB goed 

draaiende houden. Voldoende uitdaging voor het komende bestuursjaar. 

Het bestuur en werkgroepen van de Heemsteedse Reddingsbrigade 
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eekpunt geweest voor alle activiteiten die 

voorheen onder de TC vielen. Op zich loopt dit prima, de verantwoordelijken van de verschillende onderdelen 

at ze via Renate de verbinding blijven zoeken met het 

Soms loopt het ook iets minder goed omdat we zien dat er ongelofelijk veel vacatures zijn (en blijven 

niet ingevuld worden. Zoals ook al aangegeven op de ALV van vorig jaar en op de 

zullen zaken hierdoor soms iets minde ‘gestroomlijnd’ verlopen en vraagt dit begrip en 

en oplossen als iets niet is opgepakt 

en zaken spaak lopen). Waar voorheen de leden van de TC samen met het bestuur een hoop taken afvingen 

blijven er nu taken liggen. We hebben als bestuur meerder malen aandacht besteed aan deze zorg en 

leden (of ouders van leden) taken of deeltaken op zich zouden willen nemen maar dit 

. Uitgevoerd en blijvend onderwerp hoe we 

omgaan met de eisen uit de wet en de operationele vertaalslag binnen de vereniging. 

jarig jubileum, de ontwikkeling (samen met de Stichting) van het 

activiteiten van de HRB goed 


