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Jaarverslag bestuur 2013 

 

Bestuurssamenstelling en ondersteunende organen

Tijdens de ALV in 2013 heeft Jochem Cornelis (voorzitter) het bestuur verlaten. Barbera Willems 

werd verwelkomd als algemeen bestuurslid. De post van voorzitter bleef vacant. Het bestuur 

bestond na de ALV van maart 2013 uit Jannechien Peek (secretaris & PR), Johan Melet 

(penningmeester), Joost Boerboom (technisch leider), Thomas Meijer (ledenadministratie), Rens 

Schrama (algemeen lid) en Barbera Willems (algemeen lid, actief per september 2013).  

In de periode juni t/m oktober 2013 werd het bestuur ondersteund door Frits Willems, die een 

adviserende rol aannam om meer structuur en duidelijkheid in het bestuur te bewerkstelligen. 

Sinds oktober 2013 namen Jeroen van Haaster (commissielid commissie WHV), op verzoek van het 

bestuur, en Christian van de Voort van de Kley (PR en ledenwerving) voorlopig onofficieel zitting in 

het bestuur.  

Vanaf de zomer 2013 heeft Wim Schrama de werkzaamheden van Johan Melet (penningmeester) 

overgenomen in verband met privézaken. Jochem Cornelis vervulde vanaf begin oktober tot en met 

eind februari de werkzaamheden van Thomas Meijer (ledenadministratie) in verband met een 

geplande vakantie en technische veranderingen die doorgevoerd moesten worden met onder 

andere de ingang van SEPA en IBAN. 

Het bestuur werd in 2013 verder bijgestaan door de Technische Commissie, de Commissie 

Waterhulpverlening, de Vrijwilligers werkgroep, de Lief & Leed werkgroep, EHBO werkgroep, de ICT 

werkgroep en de Jubileum werkgroep.  

Een jaar besturen zonder voorzitter 

Op de ALV van 2013 bleef de post van voorzitter vacant en moest de vereniging het stellen zonder 

een voorzitter. Ondanks diverse inspanningen van het bestuur en de oproep aan de leden op de 

ALV 2013 bleef de post gedurende het jaar vacant.  

Het bestuur heeft het gemis van een voorzitter deels kunnen opvangen door meer structuur aan te 

brengen en taken te verdelen onder de bestuurs- en commissieleden en de Stichting. Met name het 

bezoeken en bijwonen van vergaderingen met de diverse organisaties om ons heen is verdeeld 

onder de HRB-organen. In praktijk blijkt deze aanpak goed te werken en we willen dit dan ook de 

komende jaren verder doorzetten. 

Intern heeft het bestuur een aantal taken onderling kunnen verdelen en heeft het gerouleerd met 

de taken die voorbestemd waren voor de voorzitter, zoals het voorzitten van de 

bestuursvergaderingen, het uitreiken van de diploma’s bij het afzwemmen en het speechen bij de 

nieuwjaarsreceptie. Het bestuur wil de vereniging er echter op wijzen dat de vereniging nog altijd 

dringend behoefte heeft aan een voorzitter, die samen met de rest van het bestuur de vereniging 
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wil leiden. Er is op dit moment nog geen zicht op een kandidaat voor deze vacature en dat baart ons 

grote zorgen.  

Wanneer de vacature van voorzitter niet vervuld gaat worden kan dit niet zonder gevolgen blijven. 

Zonder de volledige bezetting van het bestuur kan het zo zijn dat bepaalde taken niet de volledige 

aandacht krijgen die ze verdienen. Daarnaast kan het huidige bestuur niet oneindig deze plek 

tijdelijk blijven opvullen. Indien zich komend jaar geen nieuwe voorzitter aandient, ontbindt het 

bestuur zichzelf en zal in 2015 de laatste ALV plaatsvinden.  

Commissielid Commissie Waterhulpverlening in het bestuur 

Aanvankelijk was er voor gekozen dat de voorzitter van de Commissie Waterhulpverlening niet in 

het bestuur zitting nam, maar voor onderling overleg bij een bestuursvergadering aanwezig zou zijn 

om het bestuur bij te praten over ontwikkelingen in de commissie. Begin september 2013 ontstond 

bij het bestuur echter de behoefte aan een betere aansluiting met de Commissie WHV, om zo beter 

en sneller te kunnen schakelen en gezamenlijke besluiten te kunnen nemen die van belang zijn voor 

de vereniging en de activiteiten van de Commissie Waterhulpverlening. Na overleg tussen het 

bestuur en de commissie, is besloten dat Jeroen van Haaster vanuit de Commissie 

Waterhulpverlening zitting zal gaan nemen in het bestuur. We hebben dit per direct inofficieel 

invulling kunnen geven en zullen Jeroen voordragen tijdens de ALV 2014.  

Naast betere communicatie binnen de brigade ontstaat op deze manier ook meer aansluiting op de 

ontwikkelingen van, en de contacten met, de SRK (Samenwerkende Reddingsbrigades 

Kennemerland) en de RVR (Regionale Veiligheidsregio). Deze zijn al jaren goed en lopen ook via 

Jeroen van Haaster. 

Organisaties om ons heen 

In dezelfde trend als voorgaande jaren werd ook dit jaar overlegd, contact gehouden en 

meegedacht met de volgende organisaties en instanties: 

Reddingsbrigade Nederland – onze overkoepelende bond. Arjan Stolk bezocht namens de 

Heemsteedse Reddingsbrigade de jaarlijkse ledenvergadering.  

De SRK en RVR – afgelopen jaar is er weer meegedacht en gepraat met de SRK 

(Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland) en de RVR (Regionale Voorziening 

Reddingsbrigades Kennemerland). Op dit moment zijn we zover dat het convenant RVR 

Kennemerland is opgesteld door de deelnemende brigades en op 22 maart 2014 zal deze 

worden ondertekend. 

Voorzittersoverleg (verenigingen op en rond de sportvelden en de gemeente) – Chris Damen 

heeft namens de Stichting en de vereniging contact gehad met de voorzitters, de gemeente 

en de beheerder van de sportvelden. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren 

problemen met betrekking tot vandalisme (waar wij als vereniging gelukkig geen last van 

hebben) en een nieuwe ‘routebord’ voor de gebruikers van de sportvelden en clubhuizen. 
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Zwembad – de positieve trend met betrekking tot de communicatie en contact van 

afgelopen jaren heeft zich voortgezet. Ondanks enige knelpunten is er met de beheerder 

overleg geweest over het zwemmen op zaterdagmiddag en de overlap van de verschillende 

huurders.  

 

Financiën  

Het was een druk jaar in verband met de invoering van SEPA en IBAN. Deze invoering heeft zeer 

veel invloed gehad op de administratie van de HRB, voor zowel de penningmeester als de 

ledenadministratie. Mede dankzij de hulp van Jochem Cornelis en Wim Schrama is dit goed 

geïmplementeerd en is de HRB klaar voor de toekomst.  

In de trend van een heldere en duidelijkere structuur en financiën voert het bestuur komend jaar 

‘budgethouderschap’ in voor de financiële posten. Personen uit het bestuur, de commissies en de 

werkgroepen worden verantwoordelijk voor hun post, om meer overzicht te houden waar de 

budgetten aan worden uitgegeven. Op deze manier ligt de controle over de budgetten bij de 

persoon die hier inhoudelijk meer over weet en weet waar budget aan uit gegeven mag worden, en 

niet meer bij de penningmeester die hier geen zicht op heeft. Deze maatregel komt voort uit het te 

voeren beleid voor 2014. 

Teruglopend ledenaantal 

De trend in het ledenaantal heeft ook afgelopen jaar doorgezet: we hadden in 2013 opnieuw rond 

de 290 leden aan het einde van het jaar (december), zie onderstaande grafiek.  
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Over 2013 kunnen we melden dat het aantal leden opnieuw niet sterk steeg gedurende het jaar, 

terwijl er aan het eind van het jaar veel mensen hebben opgezegd. Het aantal opzeggingen valt dit 

jaar hoger uit dan de jaren ervoor om twee redenen: opzeggingen uit 2012 en het opschonen van 

het ledenbestand. In verband met mailproblemen is een groot aantal opzeggingen in 2012 niet 

aangekomen bij de administratie en zijn deze mutaties bij het opschonen van het ledenbestand 

verder aan het licht gekomen. In januari 2014 begon de vereniging met het laagste ledenaantal in 

zeven jaar.  

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

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

gedaald is, zijn de redenen ook binnen onze brigade te zoeken. De afgelopen jaren heeft de brigade 

te weinig aandacht besteed aan actieve ledenwerving.  

Update rampeneenheid van de Bond 

Vanuit Reddingsbrigade Nederland is er een nieuwe boot, genaamd de Tinn-Silver, voor de 

rampeenheid beschikbaar gekomen, die tegen inwisseling van de huidige Roodnat naar de brigade 

kan komen. Het bestuur heeft samen met de Commissie Waterhulpverlening het afgelopen jaar 

gekeken op welke manier we deze boot naar de brigade zouden kunnen brengen. Qua kosten aan 

onderhoud en toebehoren gaat de brigade er op vooruit, aangezien deze kosten worden gedekt 

door de Bond en niet meer door de brigade voor rekening hoeven worden genomen. Daarmee lijkt 

de Tinn-Silver een ideale vervanging van de Roodnat, echter zijn er rondom de stalling van de boot 

een aantal punten die opgelost moeten worden. De huidige situatie met de loods op het terrein van 

het clubhuis is namelijk ongeschikt voor de stalling van de Tinn-Silver, aangezien de loods te klein is 

voor de nieuwe boot en het hek mogelijk verplaatst moet worden. Het oplossen van het 

stallingprobleem levert financiële vraagstukken mee, waarbij het bestuur en de commissie samen 

hebben gekeken naar de diverse mogelijkheden en er onder andere met een aantal bedrijven is 

gesproken over eventuele bijdragen. 

Tot nu toe heeft overleg niet tot een besluit geleid en zullen de leden voor een dergelijk besluit 

moeten worden ingelicht en hiermee moeten instemmen. Om deze reden zal de Commissie 

Waterhulpverlening tijdens de ALV van maart 2014 een presentatie geven over hoe het proces is 

verlopen, welke keuzes er gemaakt kunnen worden en welke begrotingen daar bij horen. De 

presentatie moet de mogelijkheden en beweegredenen verduidelijken, aangezien de vereniging tot 

eind maart heeft om een besluit te nemen over het wel of niet aannemen van de Tinn-Silver. 

Beleidspunten 2014 

Met het oog op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar heeft het bestuur onderstaande 

beleidspunten opgesteld voor 2014, waar de thema’s ledenwerving en -behoud, 

kwaliteitsverbetering van de zwemlessen en optimalisatie van de administratie naar voren komen.  

Ledenwerving en ledenbehoud, middels de inzet van PR en activiteiten.  



Heemsteedse Reddingsbrigade

opgericht 4 september 1919
aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)

17

Postbus 268 - 2100 AG Heemstede - IBAN NL68INGB0000480207 - KvK V40594682
www.heemsteedsereddingsbrigade.nl

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

Een actievere rol spelen in de regionale hulpverlening door leden breder inzetbaar te maken 

en voor te bereiden op rampen. 

Proces van ledeninstroom en contributie optimaliseren. 

Optimaliseren routing financiële administratie.  

Activiteiten 

Naast bovengenoemde zaken heeft het bestuur zich het afgelopen jaar bezig gehouden met een 

aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de financiën, de ledenadministratie, de website en 

nieuwsbrief, de Grote Clubactie en de Nieuwjaarsborrel. 
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Jaarverslag Technische Commissie 2013 

 

Dit jaar bestond de TC uit: Joost Boerboom (Technisch Leider), Laura Baas (Coördinator Zwemmend 

Redden), Carina Tolle (Hogere Bondsopleidingen en Onderwaterhockey), Evert Dirksen 

(Materiaalcommissaris), 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 een aantal wijzigingen plaatsgevonden binnen de TC. Thom van der 

Geest is bij de TC gekomen om de post EHBO op te vullen. Susanne Drubbel heeft de post 

wedstrijdzwemmen op zich genomen. Carina Tolle heeft de post onderwaterhockey onder haar 

hoede genomen.   

Tevens heeft Evert Dirksen kenbaar gemaakt dat hij per Algemene Leden Vergadering 2014 zijn 

taken als materiaalcommissaris neerlegt. Er is gezamenlijk besloten dat deze post niet opgevuld 

gaat worden.  

Ook Laura Baas heeft aangegeven dat zij wilt stoppen met haar post coördinator zwemmend 

redden. Op het ogenblik is deze post nog vacant en zijn wij opzoek naar een vervanger.   

 

Ongeveer één keer per 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. 

 

Algemeen - Joost Boerboom 

Voor het eerst dit jaar een stuk algemeen in het jaarverslag. Dit jaar is besloten de 

instructeurbijscholing niet meer specifiek onder de post Zwemmen Redden te hangen om deze post 

wat te verlichten. Daarnaast zijn verjaardagspartijtjes die in 2013 georganiseerd zijn ook onder de 

post algemeen geplaatst. 

 

Bijscholing 

Voor het eerst zijn er dit jaar twee bijscholingen geweest. De try-out van een ‘droge’ bijscholing in 

februari is goed bevallen. Deze avond kwam een gastspreker (Sharon Appelman – Centerparcs 

Zandvoort) naar het clubhuis om ons een workshop toezicht houden te geven met de ervaringen uit 

de Zandvoortse ‘Aqua Mundo’. Ook is er zoals gebruikelijk een ‘natte’ bijscholing geweest in 

augustus. Dit jaar stond het buiten zwemmen centraal. Deze bijscholing is door de commissie WHV 

gegeven.  

 

Partijtjes 

In 2013 is voor het eerst een verjaardagspartijtje georganiseerd voor een van onze jonge leden. 

Jochem Cornelis heeft dit opgepakt en op basis van het eerste partijtje een voorstel gedaan voor 

vervolg hierop. Partijtjes leveren de brigade een mooi stukje PR en wat extra inkomsten op. In 

totaal zijn er in 2013 twee partijtjes georganiseerd, voor de komende jaren staan we na deze 

succesvolle feestjes open voor vervolg hierop. 

 

Zwemmend Redden -  Laura Baas 

Dit jaar heeft voor zwemmend redden een hoop gebeurtenissen opgeleverd, hieronder een 

overzicht van 2013. 
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Afzwemmen 

In 2013 hebben we in totaal 105 kinderen af laten zwemmen, 70 in januari en 35 in juni. Helaas zijn 

er beide keren een aantal kinderen gezakt, dit vroeg om actie. Samen met de BUL’len is er tijdens 

de vergadering overlegd hoe we hier het beste grip op kunnen krijgen. Het blijkt dat veel 

instructeurs het moeilijk vinden om in te schatten of de kinderen, die ze al enige tijd les geven 

daadwerkelijk klaar zijn voor het examen. De oplossing hiervoor hopen we gevonden te hebben in 

het herinvoeren van het ‘aftesten’. In november zijn twee zwemzaterdagen ingepland voor het 

aftesten. Alle groepen zijn gewisseld onder instructeurs en aan de hand van examenprotocollen zijn 

alle kinderen door een andere instructeur beoordeeld. De instructeurs hebben dit als zeer positief 

ervaren en om alvast vooruit te blikken op 2014; in januari zijn alle afzwemmers geslaagd. 

 

BUL’len 

De coördinator Zwemmend Redden is dit jaar ondersteund door een groep BUL’len te weten Joost 

Boerboom (januari-juli) en Renate de Winter (augustus-december) voor Junior Redder, Sandra 

Verhoeven voor Zwemmend Redder en Mariska Niesten voor Life Saver.  

Dit jaar zijn er extra BUL-vergaderingen geweest, buiten de gebruikelijke twee om. Tijdens deze 

vergadering is niet alleen de gang van zaken in het zwembad besproken maar ook het nieuwe 

seizoen voorbereid. Zo is er bijvoorbeeld een instructeurindeling gemaakt en zijn er 

toezichtroosters opgesteld.  

 

Instroom nieuwe leden 

Iedere laatste zaterdag van de maand is er een instroomdag voor nieuwe leden geweest. Dit jaar 

hebben Ronald van de Berg en Mariska Niesten veel geïnteresseerden ontvangen en hen 

geïntroduceerd in het Zwemmen Redden bij de HRB. Naast het vindbaar zijn via de website is er ook 

flink geflyerd op de verschillende markten. Hierdoor zijn toch redelijk wat kinderen naar het 

zwembad gekomen. 

 

Materiaal 

Afgelopen jaar is er divers nieuw materiaal aangeschaft. Dit is gedaan met een sponsorbedrag dat 

beschikbaar gesteld is door Reddingsbrigade Nederland. Tevens is er een nieuwe materiaalwagen 

aangeschaft, omdat de vorige niet meer bruikbaar was in het zwembad. Er is gekozen om een 

kunststof bakkenwagen aan te schaffen, in verband met de duurzaamheid.  

 

Materiaal en onderhoud - Evert Dirksen 

Dit is het laatste jaar geweest dat ik de functie van Materiaal Commissaris uitoefende binnen de TC. 

Dit komt doordat bijna alle taken van materiaal commissaris zijn verplaatst naar de Commissie 

WHV. Het gaat dan met name om het varend materiaal en onderhoud daarvan. Vaak worden 

andere materialen en het onderhoud daarvan door de desbetreffende commissaris geregeld. 

Daarom is er besloten de post materiaal en onderhoud binnen de TC op te heffen per ALV maart 

2014. Tevens zal ik al mijn taken binnen de TC neerleggen. Wel blijf ik actief voor het materiaal 

zorgen binnen de Commissie Waterhulpverlening. 

Bovenstaande betekent echter niet dat er niks is gedaan afgelopen jaar. 
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- Van de Heemsteedse Brandweer hebben we een nieuwe legertent gekregen. Deze moeten nog 

worden opgezet en op gebreken gecontroleerd worden. Als wederdienst wordt er voor de 

brandweer in het voorjaar van 2014 een leuke/leerzame avond georganiseerd. 

- Er is afgelopen jaar een begin gemaakt aan het ventilatiesysteem voor de overlevingspakken. 

- Op een van de boten die vorig jaar zijn aangeschaft is een radarbeugel gemaakt. Helaas heeft deze 

nog de nodige aanpassingen nodig.  

- De gehele loods heeft, net als het buiten terrein om het clubhuis heen, een nieuwe vloer 

gekregen. Om dit op een mooie manier te kunnen doen is de loods leeggehaald en de varend- 

reddenkast gesloopt.  

 Hier zijn twee metalen archiefkasten voor in de plaats gekomen. Op het ogenblik wordt er druk aan 

gewerkt om alles weer een eigen plekje te geven.  

 

Tikibad, Hogere Bondsopleidingen en onderwaterhockey - Carina Tolle 

 

Tikibad 

In de zomer en winter zijn er weer bijscholingen gegeven in het Tikibad. In de bijscholingen van 

november zijn vernieuwingen doorgevoerd. De theorie is geheel herzien op basis van de 

Handleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden. Hierdoor is het praktijkgedeelte ook aangepast 

aan de hand van de nieuwste richtlijnen. In samenspraak met het Tikibad leggen we nu de nadruk 

op een echte examinering. Hierdoor bereiden de kandidaten zich beter voor en verlopen de 

‘bijscholingen’ beter. We zullen in het vervolg dan ook van examens spreken. 

Afgelopen jaar zijn er ook veel verschillende instructeurs naar het Tikibad gegaan. Dat bevalt goed. 

We hebben geen problemen gehad met een tekort aan instructeurs.  

 

Hogere Bondsopleidingen 

Dit jaar zijn Annemarie van den Oever en Simone van der Weijden gestart met de 

instructeursopleiding. Thom van der Geest en Kim van Roon zijn in de afrondende fase van hun 

opleiding. Naar verwachting ronden zij die in 2014 af. Thom is vanaf september gaan les geven in 

Haarlem om ook de module voor elementair zwemmen te behalen. Mariska Niesten is bezig met 

haar opleiding. 

Voor het eerst is dit jaar de opleiding tot praktijkbegeleider in een nieuwe vorm gestart. Ook deze 

opleiding wordt vanaf heden afgerond met het behalen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). 

Vanuit de brigade is Laura Baas in september gestart met deze opleiding.  

 

Onderwaterhockey – Wendy Boerboom-Possel / Carina Tolle 

We hebben weer een spannend onderwaterhockey jaar achter de rug. De 1e klasse competitie in 

Zeist hebben we in april afgesloten met een prachtige eerste plaats, wat voor het eerst in de HRB 

geschiedenis een promotie naar de Hoofdklasse betekende. Maar deze roem duurde maar heel 

even. De competitieleiding vond de verschillen tussen de klassen te groot en besloot daarom een 

3e klasse in het leven te roepen. Dit zorgde voor een nieuwe verdeling van de teams over de 

klassen en zo belandde ons hoofdklasse team weer in de nieuwe 1e klasse. Het oude 2e klasse team 

eindigde op de 8e plaats en werd opnieuw ingedeeld in de 3e klasse.  

 

Voor de zomerstop is er ook weer goed vergaderd met alle hockeyspelers en konden we het 

seizoen weer fris beginnen in september. Het nieuwe seizoen begon dit keer met een goed 
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georganiseerde OWH bijscholing door Boudewijn Possel en Job Schrama, waarin alle theorie en 

reglementen weer eens goed werden opgefrist bij alle spelers.  

 

Dankzij deze grote groep trainers, verlopen de extra trainingen op zaterdag en de reguliere 

woensdag trainingen (door Joost Boerboom) zeer naar wens. Tactiek wordt afgewisseld met 

conditie, zodat we op diverse toernooien en in Zeist goed kunnen meekomen.  

 

Op 15 september hebben we een team afgevaardigd naar het Hairless Joe toernooi. Daar zijn we op 

een 2e plaats geëindigd. Op 5 oktober was er een HRB-team op het Mosseltoernooi, aangevuld 

door twee buitenlandse spelers. Daar hebben we een zesde plek in de sub-top bereikt. 

 

Dit was het laatste jaarverslag OWH door Wendy Boerboom-Possel. Met de afsluiting van dit jaar is 

dan ook daadwerkelijk het stickje van OWH-Commissaris overgedragen aan Carina Tolle. 

 

Evenementen - Renate de Winter 

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

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

De leiding van Jeugdkamp had dit keer gekozen voor een dropping in plaats van de traditionele 

filmavond, om deelnemers te trekken naar het kamp. 

Bij het kinderkamp waren er afgelopen jaar wat problemen met de locatie. Komend jaar wordt er 

gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe locatie. 

 

Afgelopen jaar heeft Simone van der Weijden de algemene leiding gehad over het Sinterklaasfeest. 

Na drukke voorbereidingen is het een zeer geslaagde dag geweest. De Sinterklaas was Henk Pathuis 

(oom van Simone). Komend jaar zal er een nieuwe baard en staf aangeschaft moeten worden. 

Afgelopen jaar heeft Henk Pathuis zijn eigen spullen gebruikt. 

 

EHBO - Thom van der Geest 

Aan het begin van het kalenderjaar was de EHBO herhalingscursus nog bezig. In januari vond de 

laatste module ervan plaats. Dit jaar hebben 47 EHBO’ers laten zien dat ze nog steeds competent 

zijn.  

 

Dit voorjaar hebben we weer een EHBO basiscursus georganiseerd. Marcel Spinella heeft in 

samenwerking met Paul Broekman de cursus gegeven. Op zes zaterdagavonden zijn de deelnemers 

opgeleid. Alle vijf deelnemers zijn geslaagd.  

 

De EHBO werkgroep is van samenstelling gewisseld in het afgelopen jaar. Thom van der Geest heeft 

de voorzitterstaak overgenomen van Carina Tolle. Hij heeft daarom ook in de TC plaatsgenomen. 

Carina heeft afscheid genomen van de EHBO werkgroep. Anna Boon is nieuw in de werkgroep 

gekomen. Daarmee bestaat de werkgroep nu uit Thom van der Geest, Babet van Steen en Anna 

Boon. 

 

Door een laat bericht van de vorige instructrice van de EHBO herhalingscursus (Laura Mol) moest er 

op het laatste moment een nieuwe instructrice gezocht worden. Door snel te handelen zijn de 
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EHBO herhalingslessen iets later dan gepland gestart. De eerste lessen van december zitten erop en 

zijn zonder problemen verlopen. 

 

Wedstrijdzwemmen - Susanne Drubbel

Eind vorig seizoen werd ik door Laura gevraagd voor de post wedstrijdploeg. Na twee TC 

vergaderingen te hebben bijgewoond, heb ik besloten om deze taak op me te nemen.  

In deze periode heb ik met alle trainers van de wedstrijdploeg en de jeugdwedstrijdploeg gesproken 

over hoe het gaat, of ze nog tevreden zijn en wat ze veranderd zouden willen zien.  

Op dit moment ben ik veel met de jeugdwedstrijdploeg bezig. Er is voor alle trainers een workshop 

zwemslagen georganiseerd. Deze heeft op 8 februari plaatsgevonden.  

Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan een jaarlijn, zodat alle trainers wat beter op de hoogte 

zijn waar de jeugdwedstijdploeg mee aan het oefenen is.  

 

Communicatie - Marianne Hensgens 

 

Nieuwsbrief 

Ongeveer elke twee maanden is er een nieuwsbrief uitgebracht. Marga Hensgens heeft haar taken 

met betrekking tot de nieuwsbrief neergelegd en Annemarie van den Oever heeft deze opgepakt.  

 

Infopunt 

Bij het infopunt is afgelopen jaar het één en ander veranderd. Zo is Irma Vriens gestopt met haar 

taken bij het infopunt. Hierdoor ontstond er een tekort in het roulatieschema van het infopunt, dat 

moeilijk op te vangen was. Na een oproep in de nieuwsbrief heeft Francien Meijer - Rinkel 

aangegeven dat zij haar taak bij het infopunt weer wilde oppakken.  

 

Tevens zijn via de vrijwilligerswerkgroep Judith Hulsbosch en Chantal Hoes bij het infopunt 

gekomen. Zij worden nu samen een paar keer per seizoen ingeroosterd.  

 

Namens de Technische Commissie, 

 

Marianne Hensgens, 

Secretaris 
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Jaarverslag Commissie Waterhulpverlening 2013 

 

Begin 2014 het is weer tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Eerst maar eens een aantal 

feiten van HRB waterhulpverlening in 2013 op een rij: 

 

 Er zijn meer dan 80 hulpverleningen uitgevoerd; 

o 4 gebroken enkels. 

o 3 schouders uit de kom. 

o Snijwond in hand met doorverwijzing naar ziekenhuis 

o 20 reddingen in het water waarbij er direct sprake was van een levensbedreigende 

situatie. 

o 60 keer assistentie tijdens het zwemmen. 

 Een inzet van 44 dagdelen; 

 Er zijn 13 verschillende “klanten” geholpen met onze inzet; 

 Tijdens bewakingen zijn er met onze eigen boten 104 vaaruren gemaakt ; 

 Tijdens de opleiding van waterhulpverlening zijn er 60 vaaruren; 

 De commissie bestond uit dezelfde personen als in 2012. 

 

Het jaar begon met een op het eerste oog rustig uitziende bewaking van de Mudmasters, een 

loopevenement in het Haarlemmermeersebos. In navolging van het jaar daarvoor is hier een 

bewaking gedaan zonder inzet van onze vaartuigen. In eerste instantie zag het er allemaal rustig uit 

en waren we voorbereidt op deelnemers met onderkoelingsverschijnselen. Het was de weken voor 

het evenement zeer koud geweest en met temperaturen van rond het vriespunt door water lopen 

zou dit een groot risico voor de deelnemers gaan vormen. Tijdens de bewaking zelf bleek dat de 

inzet vooral in het teken stond van het uit het water halen van deelnemers met gebroken enkels en 

schouders uit de kom. Dit was dan ook direct een goed getrainde bezigheid voor de 

bewakingsgroep. Na deze ervaring waren we zeker goed voorbereidt op de volgende inzet bij de 

Mudmasters te Biddinghuizen (Flevo-polder) in de maand september. Hier bleek onze inzet bij een 

sprong vanaf 5 meter hoogte in het water zeer welkom. De deelnemers gingen er namelijk niet 

vanuit dat je na een sprong van vijf meter hoogte weleens in water terecht zou kunnen komen 

waarin je niet kan staan. De inzet van het HRB-rescueboard was hier echt op zijn plaats. We zijn 

gestopt met tellen na 50 inzetten. 

 

De eerste varende inzet was op het Spaarne tijdens de lente-roeirace. Een bewaking waar normaal 

gesproken een inzet van vier vaartuigen voldoende is. Inmiddels hebben we er als vereniging vijf 

boten en zou de bewaking voor ons als Heemsteedse Reddingsbrigade geen probleem moeten 

opleveren. De opdrachtgever zelf (Roeivereniging Het Spaarne) was echter zelf van mening dat de 

veiligheid aan de deelnemers iets verhoogd moest worden en zo werd er door de organisatie nu 

gevraagd naar zes vaartuigen. Door de samenwerking binnen de RVR (Regionale Voorzieningen 

Reddingsbrigades) was Haarlem bereid om de extra boot te leveren. 

 

30 april is voor Jeroen, Hans, Kim van Roon en Simone een dag geworden om nooit meer te 

vergeten. Ze hebben op het IJ mogen liggen tijdens de Koningsvaart. Geen drenkelingen maar wel 

een mooie dag. 
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Watersportvereniging Schiphol (WVS) was wederom een grote belasting op de bewakingsgroep. 

Tijdens het gehele zeilseizoen zijn hier onze whv-leden actief geweest om in de boot van de Water 

Vereniging Schiphol een flink aantal zeilwedstrijden te bewaken. Dit jaar hebben we tijdens onze 

bewakingen daar alleen een klein incident gehad met een aanvaring tussen twee vaartuigen, maar 

dit bleef beperkt tot enige beschadigingen aan de verflaag. 

 

Net als vorig jaar is ook dit jaar op de eerste vrijdag van de maand juni onze hulp en inzet vrijwillig 

aangeboden tijdens het Kinderbeestfeest in Amsterdam. Het blijft toch een feest om chronisch 

zieken kinderen te zien genieten tijdens een overzet vanaf het marine complex Amsterdam naar de 

dierentuin Artis door reddingsvaartuigen van vele brigades. 

 

Naast alle bewakingen is op de zaterdagmiddag en in de zomer op dinsdagavond cursus gegeven. 

Een groep van acht kandidaten is hierdoor goed op de hoogte hoe een bewaking op het openwater 

eruit ziet. Door wijzigingen in de privé situatie van de instructeurs zijn er een aantal lessen 

uitgevallen. We moeten aankomend jaar zeker gaan kijken of de lessen op de zaterdag mogelijk 

blijven. 

 

Dit jaar hebben we binnen de waterhulpverlening één keer een examen/PvB moment gehad. De 

onderstaande leden willen wij nogmaals feliciteren en hopen dat zij de aangeleerde 

competenties/vaardigheden het aankomend jaar maar weer veel mogen gebruiken tijdens de 

bewakingen. 

 

 Lifeguard schipper: Evert Dirksen, Willem Schinkelshoek en Paul Tijl. 

 Junior Lifeguard: Maarten Nagel en Kim de Vijlder. 

 

Dit jaar hebben wij in de zomerstop de stichting kunnen helpen met het opknappen van de loods. 

Het was een mooie gelegenheid om al het materiaal en spullen weer eens in de handen te hebben 

om zo te bepalen wat er nodig is of niet. Kortom; er is weer eens goed opgeruimd met dank aan 

allen die hierbij geholpen hebben. 

 

We willen de stichting bedanken voor de mooie nieuwe vloer en de nu opgeruimde loods. Het is 

voor ons nu veel prettiger geworden om met de boten over het terrein te rijden en materialen te 

vinden. 

 

Tot slot willen we voor de PR van onze vereniging twee evenementen noemen: 

Tijdens de Sportfair Haarlemmermeer (Toolenburgerplas) is aan veel bewoners van de 

Haarlemmermeer het bestaan van onze vereniging onder de aandacht gebracht met daarbij de 

mogelijkheden tot zwemmen en opleidingen.Tijdens de zwemtocht “Swim the Ring” door 

langebaan zwemmer Daan Glorie (rondje Ringvaart  in drie dagen) is er ook voor onze vereniging 

veel aandacht geweest: meerdere malen op TVNoord-Holland, rechtstreeks radio-interview op 

radio Noord-Holland vanuit de boot, Haarlems Dagblad en in meerdere locale kranten van de 

Haarlemmermeer. 

 

Namens de commissie waterhulpverlening, 

Arjan Stolk, Jeroen van Haaster, Dominique Stolk, Evert Dirksen, en Hans van der Weijden 


