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Van het Bestuur 

Van de voorzitter 

In het verslagjaar 2017 is er veel gebeurd en veel gedaan. 

Iedere keer weer verbaas ik me erover wat er allemaal omgaat 

in de vereniging. Als ik dat allemaal op zou moeten sommen, 

wordt het saai en bovendien vind je dit allemaal terug in dit 

jaarverslag. Vanuit mijn perspectief zijn er een aantal hele 

belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. 

 

Allereerst de bestuurlijke vernieuwing. Met de inmiddels ingevoerde herziening van het huishoudelijk 

reglement zijn de oude commissies opgegaan in een hele nieuwe commissie-indeling. 

Commissievoorzitters zijn niet meer automatisch bestuurslid. Voor de continuïteit is het belangrijk, 

dat we vanuit een gezamenlijke visie en strategie besturen. De input van de commissies wordt 

geborgd door periodiek overleg van de commissievoorzitters met het bestuur, naast het feit dat elk 

nieuw gekozen bestuurslid in overleg een portefeuille krijgt toebedeeld. Binnenkort zullen we weten 

wie zich kandidaat zal stellen voor het bestuur. 

 

Helaas kunnen we nog niet melden dat de strandpost rond is. De voorbereiding is klaar, er moet 

alleen nog steeds een raadsbesluit genomen worden over het daarvoor benodigde krediet. 

Daarnaast is er nog geen bevestiging binnen dat de omgevingsvergunning rond is. Het blijft dus nog 

een poosje spannend. Na de gemeenteraadsverkiezingen hopelijk snel meer. Ook zijn we in gesprek 

met de gemeente over de hoogte van de subsidie. We zijn benieuwd naar het definitieve voorstel; 

ook dat verwachten we na de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Actueel onderwerp bij mijn aantreden was de werkgroep ledenbehoud en het traject met de Sesam-

Academie. Inmiddels kunnen we met genoegen vaststellen, dat er op basis van de uitkomsten 

activiteiten zijn georganiseerd zoals het buitenwaterzwemmen en de poolparty in het zwembad. 

Deze waren een groot succes en hebben bijgedragen doorstroming van leden in de vereniging.  

 

In 2017 hebben we ook het 100-jarige bestaan van onze landelijke organisatie mogen vieren. 

Hiervoor kwam burgemeester Aptroot in het kader van jubileumthema ‘ode aan de redder’ de 

vrijwilligers van de ZRB een ode brengen bij de afsluiting van het bewakingsseizoen.  

 

Opleidingen zijn meer in lijn gekomen met de lijn van Reddingsbrigade Nederland door de komst van 

de lifeguardopleiding. Onze positie in de Veiligheidsregio Haaglanden is geconsolideerd en daarmee 

behouden we onze vlet. Trots zijn we op de behaalde licentie voor ABC-zwem-opleiding van de NRZ 

en alle diploma’s die ik dit jaar, dankzij de grote inzet van alle (hulp)instructeurs, uit kon reiken. De 

strandbewaking heeft ook een heel behoorlijk jaar achter de rug; de EHBO heeft zijn diensten weer 

volop bewezen en er zijn weer flink wat evenementen begeleid.   

 

Hartelijk dank voor de tomeloze inzet van alle leden en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.  

 

Ferry de Neyn 

Voorzitter 
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Herziening van het Huishoudelijk Reglement 

De wereld om de vereniging heen en de verenging zelf zijn de afgelopen jaren veranderd. Daarmee 

heeft het bestuur in 2017 kritisch gekeken of het Huishoudelijk Reglement nog paste bij hoe de 

vereniging er voor staat, bij de ontwikkelingen die geweest zijn en waar het bestuur naartoe wil. De 

conclusie van het bestuur was dat een herziening van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk 

was. Daarom heeft het bestuur in 2017 mede dankzij input van enkele commissies een concept voor 

de herziening van het Huishoudelijk Reglement geschreven. Deze conceptversie is besproken en 

aangepast op basis van input van individuele leden en alle commissies en werd tenslotte afgerond in 

de gecombineerde vergadering. Aan het einde van dit proces vond op 12 december 2018 een 

bijzondere algemene ledenvergadering plaats, waarin de Herziening van het Huishoudelijk 

Reglement unaniem werd aangenomen door de aanwezige leden.  

Deze herziening van het Huishoudelijk Reglement gaat in op 15 februari 2018.  

 

De herziening van het Huishoudelijk Reglement zorgt er mede voor dat de combinatie tussen 

commissievoorzitter en het zijn van bestuurslid niet meer noodzakelijk is. Hiernaast worden alle 

commissieleden met de herziening van het Huishoudelijk Reglement conform de statuten aangesteld 

door het bestuur. Bovendien zijn een aantal commissies in de herziening gesplitst in meerdere 

specifieke taakcommissies. De wijzigingen en splitsingen zijn in het onderstaande figuur 

weergegeven. 
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Bestuursbesluiten 

In 2017 heeft het bestuur ervoor gekozen om belangrijke reglementen, protocollen en besluiten van 

het bestuur in losse documenten vast te stellen en te publiceren. De volgende bestuursbesluiten zijn 

op deze manier vastgesteld: 

• Bestuursbesluit 2017-02-22 AC Jaarplan 2017 

• Bestuursbesluit 2017-02-22 Reglement Reddingsbrigade Opvang Team 

• Bestuursbesluit 2017-04-19 Ontruimings- en calamiteitenplan ZRB Zwembad Driesprong 

• Bestuursbesluit 2017-04-19 Betalingsmachtiging Voorzitter en Penningmeester 

• Bestuursbesluit 2017-04-19 Protocol Seksuele Intimidatie 

• Bestuursbesluit 2017-05-16 Regeling Diplomering en Registratie 

• Bestuursbesluit 2017-08-30 Toezichtplan Zwembad Driesprong 

• Bestuursbesluit 2017-09-27 Functielijn strand- en evenementenbewaking 

 

Hiernaast is het bestuur bezig geweest met een sleutelbeheerplan en een declaratiereglement dat 

begin 2018 is ingegaan. Als gevolg van de uitvoering van de Regeling Diplomering en Registratie zijn 

nu alle belangrijke interne en externe diploma’s van bewakingsleden geregistreerd in sportlink en 

wordt dit ook bijgehouden.  
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Het bestuur en verkiezingen 

Het bestuur van de Zoetermeerse Reddingbrigade is opgedeeld in het Dagelijks Bestuur (voorzitter, 

penningmeester en secretaris) en het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is het Dagelijks 

Bestuur aangevuld door de voorzitters van de diverse commissies en een ledenadministrateur en 

een commissaris algemeen. Op de Algemene Vergadering op 7 februari 2017 is Ferry de Neyn 

gekozen als opvolger van Yvonne Castelein om het voorzitterschap over te nemen, is Aad-Tobias 

Huijbens gekozen als opvolger van Peter de Vries om het secretariaat over te nemen, is Maarten 

Voskamp gekozen als opvolger van Paul Exterkate om het voorzitterschap van de CVR over te 

nemen. Mario le Large is herkozen als ledenadministratie, maar had daarbij aangeven per 1 juli 2017 

zijn functie neer te leggen.  

Verkiezingen bij de jaarvergadering 2017 

In de onderstaande tabel is weergegeven welke verkiezingen er bij de jaarvergadering 2017 hebben 

plaatsgevonden. Alle functies die met de ingang van de herziening van het Huishoudelijk Reglement 

zijn vervallen of niet meer gekozen worden, hebben als einddatum 15 februari 2018 of eerder. Voor 

bestuursleden geldt dat zij hun termijn als bestuurslid afmaken, maar als bestuurslid zijn zij vanaf 15 

februari 2018 niet langer automatisch ook commissievoorzitter. 

  

Commissie Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

DB Voorzitter  Ferry de Neyn van Hoogwerff 2017 3 jaar 2020 

DB Penningmeester Robert van Swieten 2016 2 jaar 2018 

DB Secretaris Aad-Tobias Huijbens 2017 2 jaar 2019 

AB Commissaris Algemeen Vacature  2 jaar 15 februari 2018 

AB Ledenadministrateur Mario le Large 2017 2 jaar 1 juli 2017 

CVR/AB Voorzitter Maarten Voskamp 2017 2 jaar 2019 

CVR ASC Marcel Bruijniks 2017 2 jaar 15 februari 2018 

CVR Plv. ASC Maarten Voskamp 2016 2 jaar 15 februari 2018 

AC/AB Voorzitter Anouschka de Puy 2016 2 jaar 2018 

TC/AB Voorzitter Vacature  2 jaar 15 februari 2018 

BC/AB Voorzitter Vacature  2 jaar 15 februari 2018 

 

Rooster van aftreden voor het bestuur 

In de onderstaande tabel is het rooster van aftreden van het bestuur weergegeven, zoals die 

voortvloeit uit de op 12 december 2017 vastgestelde herziening van het Huishoudelijk Reglement. 

 

Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

Voorzitter Ferry de Neyn van Hoogwerff 2017 3 jaar 2020 

Penningmeester Robert van Swieten 2016 2 jaar 2018 

Secretaris Aad-Tobias Huijbens 2017 2 jaar 2019 

Bestuurslid Maarten Voskamp 2017 2 jaar 2019 

Bestuurslid Anouschka de Puy 2017 2 jaar 2018 
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Rooster van aftreden voor het Financiële Commissie 
In de onderstaande tabel is het rooster van aftreden van het Financiële Commissie weergegeven, 
zoals die voortvloeit uit de op 12 december 2017 vastgestelde herziening van het Huishoudelijk 
Reglement. De Financiële Commissie is de enige Algemene Commissie. Leden van een Algemene 
commissie worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Alle leden van 
bestuurscommissies worden benoemd door het bestuur en kennen dus geen rooster van aftreden.  
 

Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

Lid   2017 1 jaar 2018 

Lid   2017 1 jaar 2018 

Reserve lid Vacature  1 jaar  

 

Clubhuis 

Het clubhuis is een belangrijk plek voor onze vereniging. Dit jaar zijn er ongeveer 49 vergaderingen, 

39 cursussen en 16 activiteiten (en voorbereidingen daarop) in het clubhuis geweest. Hiernaast is er 

nog het gebruik t.b.v. de strandbewaking. Bij de vele cursussen en vergaderingen ontbrak toegang 

tot internet. Om van alle moderne ondersteuning gebruik te kunnen maken is er in 2017 een 

internetabonnement afgesloten, waardoor iedereen op het clubhuis nu gebruik kan maken van wifi.  

 

Waar in het verleden de secretaris het beheer en onderhoud van het clubhuis onder zich had, is dit in 

2017 een taak van het hele bestuur geweest. De secretaris verzorgde nog steeds het meest urgente 

zaken en het agendabeheer, maar alle overige taken lagen bij het hele bestuur. Het bestuur is in 

2017 op zoek geweest naar iemand die het beheer van het onderhoud van het clubhuis op zich wilde 

nemen. Helaas is daar niemand voor gevonden. Dit hebben bezoekers van het clubhuis gemerkt 

doordat bijvoorbeeld handdoeken niet meer (automatisch) werden gewassen. Ook andere 

onderhoudsklussen, zoals het onderhoud aan het dak, zijn daarmee blijven liggen. In 2017 heeft dit, 

op wat ongemak na, niet tot grote problemen geleid. Dit is echter geen duurzaam houdbare situatie. 

Het bestuur heeft hier in 2017 echter geen oplossing voor gevonden. Het bestuur wil de Activiteiten 

Commissie bedanken, omdat zij af en toe extra boodschappen heeft gedaan en de lege flessen 

hebben weggebracht.  

 

Het bestuur wil alle leden die 2017 zijn steentje heeft bijgedragen aan het netjes houden van 

en het onderhoud aan het clubhuis heel erg bedanken.  
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Lokale samenwerking 

In 2017 waren er rondom de ZRB diverse lokale ontwikkelingen. Vanuit de gemeente Zoetermeer 

werd een beheeroverleg rondom de Zoetermeerse Plas gestart. Hierin zitten twee afgevaardigde van 

de vereniging Zoetermeerse Plas voor de bewoners, de eigenaar van de Happy Moose voor het 

bedrijfsleven, de Zoetermeerse Watersportvereniging Noord-Aa (ZWV) voor de verenigingen en een 

contactpersoon vanuit de gemeente Zoetermeer. Hiernaast schuiven, indien nodig, ambtenaren met 

specifieke dossierkennis aan. De ZRB was er oorspronkelijk niet in gekend dat de ZWV de 

verenigingen zou vertegenwoordigen en kreeg ook slecht informatie over dit beheeroverleg. De ZRB 

was daar erg verbaasd over. Toen de ZRB een vergadering kon bijwonen heeft de ZRB aangegeven 

verbaasd te zijn over deze handelswijze en bovendien op het gebied van veiligheid graag structureel 

wil deelnemen aan dit overleg. Alhoewel het beheersoverleg daar oorspronkelijk zelf niet direct voor 

open stond, is de ZRB nu wel vast agendalid. Tijdens het kennismakingsoverleg met burgemeester 

Aptroot in mei is gesproken over een vast contactpersoon voor de ZRB bij de gemeente Zoetermeer. 

De ZRB valt onder allerlei afdelingen van de gemeente: van veiligheid tot sport, van groen tot 

vergunningen. Vaak weet de ZRB de weg, maar soms is het lastig om de weg te vinden. Dan is het 

prettig om een contactpersoon te hebben die de weg kent, maar ook dossiers actief kan volgen en 

begeleiden. Ook is in het kennismakingsgesprek gesproken over de structurele subsidie van de ZRB 

vanuit de gemeente. Het bestuur is van mening dat er teveel financiële lasten die horen bij de 

publieke taak gedragen worden door de leden. Bovendien is de dekking zo laag dat de vereniging 

langzaam financieel aan het interen is en het voeren van een goed ontwikkelbeleid daardoor niet 

mogelijk is. In september is er een brief uitgegaan naar de gemeente, die moet dienen als basis om 

te spreken over de structurele financiële dekking van de bewakingstaak.  

 

In het beheeroverleg zijn diverse onderwerpen besproken, zoals de plaatsing van een drijvend 

speelvlot voor het strand en het vaarbeleid dat mogelijk van het waterschap overgaat naar de 

gemeente. Het is belangrijk dat de ZRB op dit soort onderwerpen actief kan meepraten. 

 

Naast contact met de gemeente onderhoudt de ZRB goede contacten met buurverenigingen zoals 

Pocahontas.  Daarbij is er zo nu en dan ook contact met de initiatiefnemers van het beweegpark dat 

plek moet krijgen naast het clubhuis van de ZRB. 

Regionale samenwerking 

Regionale samenwerking was ook in 2017 erg belangrijk voor de ZRB. In 2017 vond een overleg 

plaats tussen de diverse Reddingsbrigades uit Hollands-Midden en Haaglanden over samenwerking 

binnen opleidingen.  

Hiernaast is de ZRB ook in 2017 actief geweest in de RVR Haaglanden. RVR staat voor Regionale 

Voorziening Reddingsbrigades. Alle Reddingsbrigades in de Veiligheidsregio Haaglanden zijn bij de 

RVR Haaglanden vertegenwoordigd. Binnen de RVR is er een natuurlijk onderscheid tussen de 

kustbrigades (Monster, Den Haag en 's-Gravenzande) en de binnenwaterbrigades (Delft, 

Leidschendam en Zoetermeer), elk met hun eigen bijzonderheden.  

Ongeveer 6 keer per jaar komen afgevaardigden van deze brigades bij elkaar om te vergaderen. 

Vanuit de ZRB zijn dat in wisselende samenstelling  ,   en  . Naast de leden van de brigades is er 

vaak ook een vertegenwoordiger van Reddingsbrigade Nederland en een vertegenwoordiger van de 

Veiligheidsregio aanwezig. 
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Een belangrijk onderwerp dat besproken is in de RVR is de toekomst van de Nationale 

Reddingsvloot. Ook de ZRB heeft een reddingsvlet die onderdeel uitmaakt van de Nationale 

Reddingsvloot (NRV). Deze vloot bestaat uit vaartuigen op trailer die 24/7 klaar staan om ingezet te 

worden bij een overstroming in het land. Tot 1 

januari 2018 werd de NRV landelijk gefinancierd 

door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Het 

ministerie heeft besloten dat deze taak in de 

toekomst door de veiligheidsregio’s gefinancierd 

moet worden. Het was een lange tijd onduidelijk of 

de veiligheidsregio’s deze taak gingen overnemen 

en of zij deze taak nog wel bij de Reddingsbrigade 

zouden houden of zouden verplaatsen naar de 

brandweer. Het laatste zou voor de ZRB betekend 

hebben dat de ZRB zijn vlet zou kwijtraken. 

Bovendien zou het wegvallen van de financiering 

voor de NRV ook financieel consequenties hebben 

gehad voor Reddingsbrigade Nederland en de ondersteuning voor alle Reddingsbrigades. De ZRB 

kreeg begin 2017 diverse aanwijzingen dat de Veiligheidsregio Haaglanden voor de brandweer zou 

kiezen. De ZRB heeft de gevolgen van deze keuze bij Burgemeester Aptroot, als lid van het bestuur 

van de Veiligheidsregio, actief onder de aandacht gebracht. In samenwerking hebben de 

Reddingsbrigades van de RVR Haaglanden dit ook onder de aandacht gebracht bij andere 

burgemeesters in de veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft er uiteindelijk voor 

gekozen deze taak van de NRV te laten bij de Reddingsbrigades in Haaglanden. Dit betekent dat de 

ZRB zijn vlet kan blijven inzetten voor bewakingen en hulpverlening op het Noord-Aa. Wel zal in 

2018 de samenwerking tussen de ZRB en de veiligheidsregio Haaglanden verder geïntensifieerd 

worden om de mogelijkheden van de Regionale Reddingsgroep zo optimaal mogelijk in te kunnen 

zetten. Voor de aansturing gaan de veiligheidsregio’s - net als het ministerie nu - Reddingsbrigade 

Nederland blijven financieren.  

 

In het verlengde van de continuering van de NRV in de RVR Haaglanden is er op 9 december 2017 

een oefening geweest met alle NRV-eenheden van de RVR Haaglanden. Kennisuitwisseling en het 

bevorderen van de samenwerking was hierbij een belangrijk doel. In 2017 werd ook regionaal weer 

intensief samengewerkt om het Varend Corso met ongeveer 500.000 bezoekers van een goede 

evenementenbewaking te voorzien.  

  

Vanuit de RVR Haaglanden is in 2017 ook gesproken met de Veiligheidsregio over samenwerking 

met de meldkamer. Daarbij zijn afspraken gemaakt over alarmering door de Meldkamer Ambulance 

(MKA) van de ZRB als first responder bij medische incidenten rond het Noord-Aa. Hierdoor kan de 

aanwezigheid van de ZRB op het Noord-Aa beter benut worden. De ZRB is vanuit de MKA in 2017 

twee keer opgeroepen.  

 

Tot slot is er op het gebied van regionale samenwerking gekeken of het mogelijk is om leden van de 

ZRB aan te bieden zich te verbreden door samen te werken met de Haagse Vrijwillige 

Reddingsbrigade. Uiteindelijk bleek er geen capaciteit bij de ZRB om dit goed te organiseren.  
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Werkgroep Ledenbehoud 

Hoe leden met elkaar omgaan is ook in 2017 voor het bestuur 

onverminderd belangrijk geweest.   kon naast zijn werk als 

secretaris en zijn neventaken niet combineren met de functie 

projectleider. Aangezien er geen projectleider en geen 

procesbegeleider gevonden konden worden, werd alleen op 31 mei 

2017 door de werkgroep vergaderd. Toch werden er in deze 

vergadering positieve ontwikkelingen gesignaleerd. Meerdere 

activiteiten van de activiteitenkalender zijn uitgevoerd en deze 

hebben inderdaad een brug geslagen tussen zwembad en strand. Ook dragen de activiteiten bij aan 

de binding tussen groepen. De werkgroep heeft ervoor gekozen om focus te leggen op de opleiding 

waterhulpverlening. In het najaar van 2017 zou er dan verder geëvalueerd worden. Helaas is dit 

laatste blijven liggen.  

Alhoewel het bestuur een positieve tendens bemerkt 

in het enthousiasme en de samenwerking in de 

vereniging, blijft het slaan van bruggen en de 

samenwerking tussen commissies een belangrijk 

aandachtspunt evenals de kernwaarden. Het 

afgelopen jaar is een groep jongeren bewakingslid 

geworden. Dit heeft veel positieve energie in de 

vereniging gegeven, want het maakt zichtbaar dat het 

leren redden en hulpverlenen in combinatie met het 

aanbod van de vereniging aantrekt. Daarom hebben sommige bestuursleden in 2017 enkele malen 

intensief gesproken met de jongeren om ook hun belang in de besluitvorming goed te kunnen 

wegen. 

 

Het bestuur bedankt de leden van de werkgroep Ledenbehoud voor hun inzet om het 

ambitiedocument verder uit te dragen. Het bestuur hoopt dat de werkgroep ook in de toekomst wil 

bijdragen aan de verdere realisatie van het ambitiedocument.   

Werkgroep Strandpost en Clubhuis 

Begin 2017 kwam er vanuit de gemeente een eerste ontwerp voor een nieuwe strandpost. Daarbij is 

ook onderzocht of een eventuele combinatie van een nieuw te realiseren clubhuis met een 

strandpost mogelijk zou zijn. De daarvoor benodigde ruimte aan de noordkant van de Zoetermeerse 

Plas paste niet in het bestemmingsplan. Bovendien was het tot nu toe gereserveerde financieel 

vermogen van de ZRB ontoereikend om een gebouw te realiseren dat als combinatie van strandpost 

en clubhuis zou voldoen. Hiernaast zou een dergelijk combinatiegebouw een zeer grote inspanning 

hebben gevraagd van de vrijwilligers en de vervanging van de strandpost ernstig vertragen. Dit stond 

haaks op de wens van de ZRB om met enige snelheid tot de realisatie van een goede strandpost te 

komen.  

 

Later zou blijken dat het eerste ontwerp - ook voor alleen een strandpost - ver buiten het budget van 

de gemeente zou vallen. Hierna is toen een nieuw ontwerp gekomen vanuit te gemeente. Alhoewel 

dit semipermanente bouw betreft, voldeed dit ontwerp veel beter aan het plan van eisen dat door de 

ZRB op tafel was gelegd. Een belangrijk minpunt van dit ontwerp was wel dat het geen verhoogd 

uitzichtpunt zou bevatten. Dit is wel noodzakelijk om zowel het grote strand als het kinderstrand goed 

te kunnen overzien vanaf de post. Vanuit het bestuur is dit bij burgemeester Aptroot neergelegd en 

dat heeft er mede toe geleid dat er nu een ontwerp ligt dat naar tevredenheid is van de ZRB. In 

Kernwaarden 

• Enthousiasme 

• Ambitie 

• Waardering 

• Aandacht 

• Respect 

Het aanbod van de ZRB 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Leren leren 

• Sociale omgang 

• Zinvolle, plezierige en uitdagende 
tijdsbesteding 

• Sport, spanning en avontuur. 
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november is de omgevingsvergunning aangevraagd, welke op dit moment in behandeling is. 

Hiernaast is de gebruikersovereenkomst op hoofdlijnen reeds besproken, op de BLV van 12 

december heeft het bestuur toestemming gekregen om de overeenkomst die voortvloeit uit de 

verdere bespreking hierover te sluiten met de gemeente Zoetermeer.  

In 2018 zal de gemeenteraad, als het definitieve kostenplaatje rond is, definitief het krediet moeten 

verstrekken voor de bouw van de strandpost. Pas hierna kan de bouw gaan plaatsvinden.  

 

Het bestuur bedankt de leden van de werkgroep Strandpost voor hun inzet en bijdragen voor de 

totstandkoming van het ontwerp voor de strandpost en het meelezen met de belangrijke 

correspondentie over de strandpost. Het bestuur hoopt in 2018 met de werkgroep de gesprekken 

met de aannemer te kunnen gaan voeren over het laatste ontwerp, waarna de bouw kan starten en 

de werkgroep kan worden afgerond.    
 

Werkgroep Waterhulpverleningsopleidingen  

Al jaren kent de ZRB interne opleidingen voor de 

bewakingsleden. In 2016 werd een start gemaakt 

om binnen de ZRB de opleidingen 

waterhulpvervelening te implementeren.  

Na het afronden van deze opleiding voldoen de 

(Junior) Lifeguards Open Water aan de 

internationale eisen, hiernaast zijn zij ook 

gespecialiseerd in het bewakingsgebied en de 

bewakingstaken van de ZRB.  

 

In 2017 is hard gewerkt door vele 

(commissie)leden om de eerste (Junior) Lifeguards 

op te leiden. De samenwerking in de werkgroep en 

de input van de verschillende commissies heeft tot 

een hoog kwalitatieve opleiding geleid die breed gedragen wordt in de vereniging.  

 

Een van de hoogtepunten van 2017 was het eerste 

examen voor de waterhulpverlening bij de 

Zoetermeerse Reddingsbrigade. Alle kandidaten zijn 

geslaagd! Deze Lifeguards kunnen in de toekomst 

worden ingezet bij het opleiden van nieuwe 

Lifeguards. De instructeurs die het diploma Lifeguard 

hebben gehaald zijn gelijk bevoegd instructeur om 

nieuwe (Junior) Lifeguards op te leiden en te 

beoordelen. Met dit succes ligt er een basis en 

ambitie om ook de komende jaren het volledige 

bewakingsteam op te leiden tot (Junior) Lifeguard 

Open Water en de opleiding Lifeguard Schipper vorm te gaan geven.  

 
Het bestuur bedankt alle leden die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van de 
opleiding waterhulpverlening en feliciteert geslaagden voor het diploma Junior Lifeguard en 
het diploma Lifeguard! 

 

Geslaagden voor de opleiding 

Waterhulpverlening 

•   – Junior Lifeguard 

•   – Lifeguard 

•   – Lifeguard 

•   – Lifeguard 

•   – Lifeguard 

•   – Lifeguard 

•   – Lifeguard 

•   – Lifeguard 
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Reddingsbrigade Opvang Team 

Begin 2017 is het ROT nieuw leven ingeblazen en is de samenstelling van het team gewijzigd en 

uitgebreid. In het Team zitten leden die hun vaardigheden en ervaringen vanuit de praktijk kunnen 

inzetten voor het ROT. Vanuit diverse commissies was de vraag gekomen hoe de werkwijze en 

bekendheid van het ROT verbeterd kon worden. 

 

Hiervoor is een geheel nieuw protocol opgesteld, bestaande uit: 

• Informatie voor alle leden 

• Procedure opvang na incidenten 

• Protocol voor ROT 

 

Dit protocol is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. 

Tijdens de bewakingsvoorbespreking in april is het protocol doorgesproken en toegelicht voor de 

bewakingsleden. Op 17 juni hebben alle leden van het ROT de training Opvang en Nazorg gevolgd. 

Deze training werd gegeven door  /Man met Koffer samen met trainingsactrice  . In 2017 zijn er 

(gelukkig) geen incidenten geweest, waarvoor de inzet van het ROT nodig was.  
 
  

Bestuur bedankt 

 
• De pers van de (lokale) kranten. 

• De gemeente Zoetermeer. 

• Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de ZRB. 

• De klussers en tuinmannen die (regelmatig) hebben geholpen in en om het clubhuis. 

• De sponsors die de ZRB helpen met goederen en werkzaamheden.  

• De schrijvers van dit jaarverslag. 

• De adviseurs van Stichting Sesam. 

• Mario le Large voor het doen van de ledenadministratie tot 1 juli 2017 en     voor het 
overnemen van de ledenadministratie. 

• Man met Koffer dat zij haar training tegen aanzienlijk gereduceerd tarief heeft willen 
geven. 



 

 

 

13 van 30 
 

Zwemmen 

Technische Commissie 

De Technische Commissie heeft er een nieuw lid bij, namelijk 

Elske van Aalderen. Ze liep al enige tijd mee om te kijken hoe 

het eraan toe gaat bij de commissie Dit meekijken werd al 

snel meewerken. In 2017 is zij, na benoeming door het 

bestuur, vast lid van de Technische Commissie. 

 

Na vele voorbereidingen heeft de ZRB in 2017 de licentie 

Zwem-ABC behaald, dit zelfs als eerste in Zoetermeer. 

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zegt over deze licentie: 

“Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is 

van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.”.  

 

Om de taken en rollen nog duidelijker te krijgen binnen de Technische Commissies hebben wij 

besloten om te gaan werken met een coördinator Zwem-ABC en een coördinator Zwemmend 

Redden. Voor deze rollen zijn taakomschrijvingen opgesteld en deze liggen ter goedkeuring bij het 

bestuur.  wordt de coördinator Zwem-ABC en   coördinator Zwemmend Redden. Zij hebben, 

vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur, de rollen al ingenomen. Dit betekent ook dat zij de 

avondleiding zijn geworden. De avondleiding heeft momenteel ook een concept taakomschrijving ter 

goedkeuring bij het bestuur liggen. 

(Hulp)instructeurs 

In 2017 hadden we een vaste groep met (hulp)instructeurs; er zijn geen wijzigingen geweest. Zij 

werden bedankt voor hun inzet met een leuke BBQ bij het clubhuis samen met de bewakingsleden. 

Afgelopen jaar hebben wij in het zwembad ruimte geboden voor 3 leden die bij ons hun 

maatschappelijke stage konden vervullen. Zij hebben onder begeleiding van een ervaren instructeur 

kunnen meelopen en -helpen in het zwembad.  

Evenementen en bijzondere lessen in het zwembad 

Er hebben diverse evenementen in het 

zwembad plaatsgevonden. Zo is er vlak 

voor de zomervakantie de Poolparty 

geweest. De organisatie hiervan was in 

handen van de Activiteiten Commissie. 

Sinterklaas en pieten in het zwembad 

was ook weer een succes. Evenals het 

winterzwemmen, waarbij kinderen leren 

hoe het is om met dikke winterkleren in 

het water te raken. Maar ook wat ze 

moeten doen als ze onder het ijs komen. 
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Voor leden werving hebben we een 

vriendjes en vriendinnetjes zwemavond 

gehouden. Zo kunnen onze leden aan 

anderen laten zien wat ze bij ons zoal 

leren en dat het zo leuk is. Aan de 

Zoetermeerse kennismakingscursus 

doen we al jaren mee, maar in 2017 

was er ook de nieuwe AH Sportactie. 

Voor deze actie hadden zich volwassen 

ingeschreven. Helaas zijn ze geen lid 

geworden. Ook nieuw was de les van 

een stoere strandwacht; deze is voor degene die net hun C-diploma hebben gehaald en aan wie we 

willen laten zien wat strandwacht zijn/worden nu inhoudt om ze zo te interesseren voor zwemmend 

redden. 

Haladministratie 

Het team aan de tafel in het zwembad is onveranderd gebleven, behalve dat   niet meer invalt, maar 

een vast gezicht geworden is aan de tafel. Zij heeft ook de ledenadministratie overgenomen. De 

combinatie haladministratie en ledenadministratie werkt goed. Bij de tafel in het zwembad kan 

iedereen terecht voor vragen, maar zij houden ook de 

presentielijsten bij en zijn de schakel tussen 

Technische Commissie en de leden.  
 

Examens 

In februari is een examenavond gehouden voor zowel 

Zwem-ABC als zwemmend redden. Ook vlak voor de 

zomervakantie is er nog een examen geweest voor 

Zwem-ABC. Alle kandidaten die mochten afzwemmen 

zijn ook allemaal geslaagd.  is geslaagd voor de 

herhaling van het ZRZ (certificaat Zwemmend Redden 

voor Zwembaden). 

 

Aantal geslaagden examens zwem-ABC 

 

Aantal geslaagden examens Reddingsbrigade Nederland 
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EHBO 

In 2017 slaagden 4 kandidaten voor hun EHBO-diploma. En het diploma is weer verlengd voor 13 

kandidaten. De (herhalings)lessen werden verzorgd door Patrick Voskamp, Anouschka de Puy en 

onze nieuwe EHBO-instructeur Suzanne Oostindie. Zij is geslaagd voor alle examens en mag zich 

nu officieel instructeur EHBO noemen. 

 

 

 

 

Het bestuur wil de leden van de technische commissie bedanken voor hun inzet en feliciteert 

de commissie met het behalen van de licentie voor het Zwem-ABC! Het bestuur wil hiernaast 

alle (hulp)instructeurs bedanken voor hun inzet! 
 
  

TC bedankt 

• Alle mensen die zich ingezet hebben voor of namens de Technische Commissie. 

• Iedereen voor zijn/haar inzet in het zwembad. 

• Iedereen die heeft geholpen bij cursussen, examens en evenementen. 

• Alle examinatoren voor het zwemmend redden en het zwem-ABC examen. 

• Het bestuur voor ondersteuning en vertrouwen. 

• De Activiteiten Commissie voor de organisatie van evenementen in het zwembad. 

• De verhuurder van het zwembad voor gebruik aanvullende ruimtes. 
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Bewaken 
Bewaking Noord-Aa  

In 2017 is een redelijk gemiddeld aantal bewakingsdagen gedraaid; met name in het voorseizoen zijn 

er veel mooie dagen geweest. In de zomervakantie daarentegen viel het weer behoorlijk tegen.  

Ondanks het redelijk gemiddeld aantal dagen dat bewaakt is, blijft het lastig om voor 

bewakingsdagen voldoende mensen te vinden. Daardoor blijft er op een kleine groep mensen veel 

druk staan om telkens voor een adequate bemensing voor de bewaking en evenementen te zorgen. 

Bij mooi weer moet de postcommandant actief opzoek naar bewakingsleden om de ploeg op 

voldoende sterkte te krijgen. Het is dan ook zeer de vraag of de ZRB ook bij meerdere weekenden 

aansluitend mooi weer de ploeg gevuld kan krijgen. 

Hiertegenover staat dat in 2018 het 37 keer is voorgekomen dat een bewakingslid wel voor een dag 

op het rooster stond en deze dag had vrij gehouden, maar er niet bewaakt werd door het slechte 

weer. Dit is zeker een stuk inzet wat van belang is, want bij een onvoldoende dekking vooraf 

ingepland op het rooster is het ook lastig om bij mooi weer een ploeg van voldoende omvang te 

organiseren.  

Doordat de vrijwilligers van de bewakingsploeg doordeweeks werken, studeren of op school zitten 

konden erop de mooie doordeweekse dagen in het voorjaar, geen bewaking worden georganiseerd.  

 

 

Voor de lange termijn zal het aantrekken, binden en opleiden van bewakingsleden een belangrijk 

aandachtspunt blijven. In het verlengde hiervan is in oktober 2017 een nieuwe functielijn voor de 

strand- en evenementenbewaking vastgesteld. Hierdoor is het voor alle bewakingsleden duidelijk 

welke functies er zijn, wat de instroomeisen zijn voor diverse opleidingen en wat de eisen zijn om 

een functie te verkrijgen. In de nieuwe functielijn is ervoor gekozen om de landelijk erkende (Junior) 

Lifeguard diploma’s als uitgangspunt te hanteren voor de diverse functies; voor de oude interne 

diploma’s geldt een overgangsregeling. Op den duur is het de bedoeling dat voor - alle diploma’s 

waarvoor een landelijk alternatief is - de landelijk erkende diploma’s volledig gebruikt gaan worden.  

Bewakingscijfers 

 

 2017 2016 2015 

Aantal bewaakte dagen 17 13 18 

Aantal bewakingsleden  

(actief meegedraaid*) 

29 26 31 

waarvan aspiranten  11 (38%) 9 (35%) 17 (50%) 

   waarvan nieuw 5 3 - 

waarvan (junior) lifeguards / strandwacht en 

postcommandanten 18 (62%) 17 (65%) 15 (47%) 

Aantal EHBO gevallen 63 38 99 

Doorverwijzing arts 3 0 2 

Ambulance ter plaatse 2 2 1 

Overige acties 5 9 10 

Kinderen vermist (en gevonden) 0 0 1 

*onder actief wordt verstaan alle bewakingsleden die minimaal 1 dag(deel) hebben gedraaid. 
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In 2017 is een nieuwe groep enthousiaste en gezellige jongeren ingestroomd. Zij zijn een zeer 

welkome versterking van het bewakingsteam! Hiernaast is ook de ploeg van postcommandanten 

uitgebreid. Dit is belangrijk omdat de bewaking geen doorgang kan vinden als er geen 

postcommandant aanwezig is. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat een postcommandant niet 

alleen een bewakingsdag kan draaien, maar hiervoor afhankelijk is van de aanwezigheid van genoeg 

collega (Junior) Lifeguards. Gelukkig is de afgelopen jaren een langzame groei zichtbaar van 

Lifeguards/Strandwachten.  

Trainen en oefenen 

In de opleiding waterhulpverlening is 

actief getraind en geoefend. Hiernaast 

is op diverse weekenddagen ook bij 

minder weer niet bewaakt maar wel 

getraind en geoefend of werden 

diverse aanvullende theoriecursus 

gegeven. Het is daarentegen helaas 

niet gelukt om de grote oefening te 

organiseren.  

Ondersteuning bij evenementen 

De ZRB heeft dit jaar naast de 

reguliere bewaking weer assistentie 

verleend bij evenementen, zowel 

binnen als buiten ons eigen 

bewakingsgebied. Het is goed om op 

te merken dat organisatoren van 

evenementen in Zoetermeer ons 

steeds vaker weten te vinden en ons zelf benaderen om zorg te dragen voor de veiligheid op en rond 

het water. Een goed voorbeeld daarvan is Koningsdag waarbij de Commissie Varend Redden samen 

met de Activiteiten Commissie, de ZRB hebben kunnen presenteren aan de vele bezoekers. Een 

ander voorbeeld is de inzet bij een flyboard demonstratie tijdens Halloween.  

Helaas zijn een aantal evenementen waarin we al tijd hadden geïnvesteerd op het laatste moment 

afgeblazen, zoals de Winterfair op de Dobbe en het zwemgedeelte van een triatlon. Ook is er soms 

bewust gekozen niet aan een evenement deel te nemen vanwege de verwachte druk op onze 

vrijwilligers in combinatie met de reguliere bewaking. Een voorbeeld daarvan is het Rastaplas 

festival. Daarnaast heeft een team van de ZRB ook dit jaar op de grachten rond Artis belangeloos 

assistentie verleend bij het Kinderbeestfeest. Dat is een festijn voor ernstig zieke kinderen en hun 

familie, waar niet alleen reddingsbrigades aan mee doen, maar ook alle andere hulpdiensten. Om 

afspraken tussen evenementenorganisatoren en de ZRB goed vast te leggen, zoals op het gebied 

van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid maakt de ZRB vanaf het najaar van 2017 

gebruik van een standaard overeenkomst en de algemene voorwaarde van Reddingsbrigade 

Nederland. Ook is de ZRB gebruik gaan maken van een risico-inventarisatie vooraf, waarbij de 

evenementenorganisator nauwkeurig aangeeft wat voor evenement het betreft, welke risico’s er zijn 

en wat er nodig is vanuit de ZRB.  
 

Evenementen in 2017 

• 1 januari   Nieuwjaarsduik Noord-Aa (editie 9) 

• 22 april  Drakenbootrace  

• 27 april   Koningsdag 

• 7 mei   Eerste bewakingsdag 

• 9 juni   Kinderfeestbeest / 

Dreamnight at Artis, Amsterdam 

• 10 juni  112-Veiligheidsdag Zoetermeer 

• 3 juli  Drakenbootrace clinic ONC 

• 4 tot 6 augustus Varend Corso (Westland) 

• 26 augustus  Laatste bewakingsdag 

• 9 september   Nationale Sportmarkt 

• 17 september  Verenigingenmarkt 

• 23/24 september KC Dog Run, Delft 

• 24 september Geuzentocht 

• 27 oktober  Halloween Stadhart 

• 5 december  Intocht Sinterklaas  

basisschool de Elzenhoek 

• 18 december  Lichtjesavond Alfrink College 
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Goeden doelenactie Alfrink College  

Als in 2018 de nieuwe strandpost gerealiseerd wordt moet deze door de 

ZRB nog van een inrichting worden voorzien. Het Alfrink College houdt 

jaarlijks een goede doelenactie. Wendy Exterkate heeft daarbij de 

inrichting van de strandpost als goed doel aangedragen. Deze inrichting 

is door de leerlingen van het Alfrink College gekozen als één van de 

twee goede doelen van het Alfrink College. De opbrengsten die 

opgehaald worden met diverse acties (o.a. lichtjesavond en 

sponsorloop) zullen geheel ten goede komen aan de twee verkozen doelen. De opbrengst zal 

gebruikt gaan worden om de nieuwe strandpost in te richten. Op 19 december was de lichtjesavond 

van het Alfrink College. De ZRB was hier natuurlijk bij aanwezig  om promotie te maken voor ons 

goede doel. Het was geweldig om te zien hoe leerlingen en docenten zich hebben ingezet. Ook de 

betrokkenheid van de leden hierbij was fantastisch. Hiernaast was een afvaardiging van de ZRB 

aanwezig bij de openingsviering die hieraan vooraf ging.  
 
 

 

 

Het bestuur wil de alle leden die hebben bijgedragen aan de strand- en/of 

evenementenbewaking bedanken voor hun inzet.  

  

CVR bedankt 

• Alle mensen die zich ingezet hebben, voor of namens de CVR. 

• Alle postcommandanten en (aspirant) bewakingsleden die zich ingezet hebben op 

bewakingsdagen. We zien jullie graag terug volgend jaar: zonder jullie inzet, enthousiasme 

en leergierigheid was het een heel ander seizoen geweest. 

• Alle mensen die zich hebben ingezet voor de organisatie van of deelname aan 

evenementen.  

• Het Alfrink College voor het kiezen van de inrichting van de strandpost als goed doel en de 

inzet van de leerlingen en docenten om hier geld voor op te halen. Het CVR bedankt 

Wendy voor haar inzet voor dit mooie initiatief! 

• Alle organisatoren van evenementen, die de veiligheid hoog in het vaandel hebben en 

mede daarom van onze diensten gebruik hebben gemaakt.  

• De pers voor hun getoonde interesse en positieve berichtgeving. 
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Activiteiten 

Nieuwjaarsborrel 2017 

Het jaar 2017 is weer begonnen met de traditiegetrouwe nieuwjaarsborrel. Deze editie met een 

lekker stamppot buffet! De voorzitter heeft een gezellige toespraak gehouden en daarna kon 

iedereen zijn buik vullen met heerlijke stampotten. De nieuwjaarsborrel 2017 was in de middag, 

zodat er ook kinderen mee konden komen. 

Koningsdag 2017 

Ook dit jaar hadden we weer een mooie plek bij de 

Dobbe om de ZRB te promoten. We konden 

kinderen gratis laten meevaren in de boot. En 

ondanks het wat koudere weer was Koningsdag 

toch goed bezocht. Tijdens Koningsdag zijn er 32 

vouchers verstrekt voor 3 keer gratis 

proefzwemmen voor Junior Redder, Zwemmend 

Redder of Life Saver. Dit heeft aantoonbaar 1 lid en vermoedelijk 4 leden opgeleverd.  

112-Veiligheidsdag  

De Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft zich op de 112-veiligheidsdag volop gepromoot. De ZRB 

verzorgde meerdere demonstraties en door het mooie weer was er veel aanloop bij onze stand. 

Tijdens de 112-veiligheidsdag heeft de ZRB aan bezoekers veel informatie kunnen geven. Er werden 

14 vouchers verstrekt voor 3 keer gratis proefzwemmen voor Junior Redder, Zwemmend Redder of 

Life Saver. Dit heeft aantoonbaar 2 leden en vermoedelijk 4 leden opgeleverd. Hiernaast konden 

bezoekers hun contactgegevens achterlaten; dit heeft aantoonbaar 1 lid en vermoedelijk 3 leden 

opgeleverd.  

Buitenwaterzwemmen 

Het buitenwaterzwemen werd druk 

bezocht. We mochten tijdens de 

lessen 18 kinderen verwelkomen, wat 

een grote uitdaging was qua 

organisatie. De kinderen hebben in 

een aantal lessen gezien wat wij als 

brigade op het strand doen en hebben elke les een plons gemaakt in het koude water. Met als ultiem 

hoogtepunt het overzwemmen van de plas en pannenkoeken eten. Er zwommen regelmatig ouders 

of andere familie leden mee. Al met al een geslaagd evenement.  

Collecte Oranje Fonds  

Voor het tweede jaar op rij hebben we collecte gelopen voor het Oranje Fonds. We hebben een 

aantal dagen met verschillende mensen gecollecteerd. Uiteindelijk werd ongeveer 320 euro 

opgehaald waarvan de helft voor de brigade was. De collecte voor het Oranje Fonds lopen we niet 

alleen voor het geld maar ook om de buurtbewoners meer te kunnen vertellen over wat we doen, te 

laten weten dat we er zijn en misschien ook gelijk nieuwe vrijwilligers te werven.  De afgelopen jaren 

hebben we leuke, korte, gesprekken gevoerd aan de deur en vele inwoners van Zoetermeer verteld 

dat we bestaan!  
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Poolparty 

De inmiddels leukste afsluiter van het jaar: de Poolparty! Alle leden mochten de laatste les komen 

vrijzwemmen, eventueel met vriendjes. We hadden een hele berg opblaasbare dieren, scooters, 

pizzapunten enzovoort het water in gegooid. Voor iedereen was er nog wat lekkers te eten en 

drinken. We hebben de avond en daarmee het zwemseizoen gezamenlijk afgesloten. Het was een 

gezellige avond. 

Halloween 

Bij ons kan je meer doen dan alleen zwemmen, namelijk ook griezelen! Na een aantal weken 

voorbereiding stonden we op 21 oktober open voor alle leden van de ZRB en vriendjes. 21 kinderen 

kwamen door het spookhuis gelopen en er ook weer uit! Daarna gingen ze Halloween spelletjes 

doen en slijm maken. Het griezelen was toch best wel een beetje spannend dus hebben we de 

avond afgesloten met een leuke film.  We hebben flink wat hulp gehad van ouders. 

Later op de avond mochten ook de 14+ leden door het spookhuis lopen en zijn nog 7 helden hier 

doorheen gegaan. Ook zij hebben een film gekeken, alleen was deze iets enger dan de vorige. 

 

Bezoekers: 

Halloween Zwem-ABC Junior 

Redder 

Zwemmend Redder Life Saver Leden overige Niet leden 

Jeugd 6 (vooral ondiep) 3 3 (alleen ZR 1) 0 0 9 

Jongeren 14+ en 

volwassen 

- - 0 2 5 0 

Sinterklaas in het zwembad 

De Goedheiligman mocht natuurlijk niet 

ontbreken in het zwembad. Hij heeft alle 

kinderen in de lessen bezocht en met eigen 

ogen gezien hoe goed eenieder kon 

zwemmen. Ook zijn pieten waren natuurlijk 

mee en hebben voor iedereen een leuke verrassing in de schoen achter gelaten.  
 
Snieklaasparty 

Voor de oudere ''kinderen'' was er ook dit jaar weer 

een snieklaasparty. Iedereen mocht zelf wat cadeau's 

meenemen voor het spel. Eerst speelde we het ZRB 

“Ik hou van sinterklaas”-spel en als laatste hebben we 

nog gedobbeld om alles te verdelen. Iedereen ging 

natuurlijk naar huis met hilarische prijzen.  

 

Bezoekers: 

Snieklaasparty (voor 

vrijwilligers en aanhang) 

Bewakingsleden Hulpinstructeurs Kaderleden Partners/Overige Totaal 

Leszwemmende 5   1    

Niet-leszwemmende  1 7 4  

Totaal     18 

 

Het bestuur wil de alle leden die hebben bijgedragen aan deze activiteiten heel erg bedanken!  
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Leden 
Als op 31-12-2017 de ledenbalans van 2017 wordt opgemaakt, is deze op een aantal vlakken 

positief. In 2017 hebben we drie nieuwe commissieleden mogen verwerkomen: Elske van Aalderen, 

Ilse Hopman en Marcel Bruijniks. Het ROT is officieel een commissie geworden met Joop de Groot 

als coördinator. Ferry de Neyn heeft in het bestuur de voorzittersfunctie van Yvonne Castelein 

overgenomen en Mario le Large is uit het bestuur gegaan (zonder in een commissie te zitten of te 

gaan). Daarmee is de totale pool van bestuurs- en commissieleden met 3 personen gegroeid. Het 

blijven zoeken naar voldoende bestuurs- en commissieleden is essentieel om de vereniging goed te 

kunnen blijven draaien. In 2017 zijn twee ereleden actief geweest als commissielid en daarom niet 

geteld als erelid om dubbele tellingen te voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ledenaantallen 

 
* van links naar rechts staat de volgorde waarop leden (althans voor 2017) zijn toebedeeld op de 
categorieën.  
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Eind 2016 waren er 71 leden voor het elementair zwemmen; eind 2017 waren dit er 61, wat een 

teruggang van 10 leden betekent. Hiertegenover staat dat het aantal leden binnen het zwemmend 

redden is gegroeid van 43 leden in 2016 naar 56 leden, wat een groei van 13 leden beteken. De 

groei van het aantal leden van 166 eind 2015 naar 174 eind 2016 is doorgezet naar 183 leden eind 

2017.  
 

  

Overzichten  

 

 

  2017 2016 2015 

Opzeggingen 41 46 60 

Nieuwe leden 50 54 36 

Wachtlijst 19 12 17 

Groei/Krimp 9 8 -24 

 

Overzichten  

Hoe geven nieuwe leden 
(incl. wachtlijst) aan met de 

ZRB in contact te zijn 
gekomen volgens het 

inschrijfformulier.  Aantal 

Vrienden/Familie 29 

Internet 9 

Artikel krant 1 

Vrijwilligersmarkt 3 

Anders: 112-dag 6 

Anders: ouder geeft les 2 

Anders: via andere 
zwemvereniging 3 

Anders: VIP 1 

Onbekend 4 

Totaal 58 
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Wie heeft wat gedaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur vanaf 7 februari 2017 

• Voorzitter     : Ferry de Neyn  

• Penningmeester    : Robert van Swieten 

• Secretaris     : Aad-Tobias Huijbens 

• Ledenadministrateur   : Mario le Large tot 1 juli 

• Lid (voorzitter CVR) :    : Maarten Voskamp 

• Lid (voorzitter BEP)    : vacature 

• Lid (voorzitter AC)    : Anouschka de Puy  

• Lid (voorzitter TC)    : vacature 

• Commissaris Algemeen   : vacature 
Bestuursondersteuning ledenadministratie:  

 

Reddingsbrigade Opvang Team 

•  

•  

•  

•   

•  

 

Financiële Commissie 

•   

•   

Technische Commissie 
• Voorzitter (t/m 7 feb), avondleiding Zwem-ABC :  

• Secretaris      :  

• Materiaalcommissaris    :  

• Avondleiding zwemmend redden   :  

• Avondleiding Zwem-ABC (ondiep)   :  

• Examens zwemmend redden   :  

• Lid       :  

•  

Activiteiten Commissie 

• Voorzitter :  

• Lid  :, vanaf 19 april 

• Lid  :, tot 29 oktober 

• Lid  :  

• Lid  :  

Haladministratie 

•   

•  

•  

Beheers Commissie 

• Ondersteuning/Coördinatie : Algemeen Bestuur 

• Groenvoorziening  :  

Commissie Varend Redden 

 
• Voorzitter en plv. Algemeen Strandcommandant :  

• Secretaris      :  

• Algemeen Strandcommandant   :  

• Materiaalcommissaris     :  

• Lid       :  

• Lid       :  

Hulp zweminstructeurs 

 
•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
 

Gediplomeerde zweminstructeurs 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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Werkgroep Ledenbehoud 

 
• Projectleider/Afgevaardigde DB :   

• Afgevaardigde AC   :   

• Afgevaardigde actieve leden :   

• Afgevaardigde actieve leden :   

• Afgevaardigde CVR  :   

• Afgevaardigde TC   :   

• Afgevaardigde TC   :   

• Afgevaardigde CVR  :   

• Afgevaardigde DB   :   

Werkgroep Strandpost en Clubhuis 

 
• Projectleider :   

• Lid   :   

• Lid   :   

• Lid   :   

• Lid   :   

• Lid   :   

• Lid   :   

• Lid   :   
 

Leidinggevenden bewaking (postcommandanten) 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
 

Aspirant bewakingsleden (actief) 

 
•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

Opleidingen overige 

• EHBO    :   

• EHBO    :   

• EHBO    :   

 

• Theorie RN    :   

• Theorie RN    :   

 

• Varend redden instructeur  :   

• Varend redden instructeur  :   

• Varend redden examinator  :   

• Varend redden examinator  :   

 

• Praktijkbegeleider   :   

Bewakingsleden (actief) 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
 

Werkgroep Waterhulpverlening 

• Projectleider   :   

• Aangewezen Instructeur  :   

• Hulpinstructeur/Examensecretariaat :   

• Instructeur    :   

• Instructeur    :   

• Lid     :   

• Lid     :   

• Lid     :   

• Lid     :   

• Lid     :   

• Lid     :   
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Financieel Jaarverslag 2017 

Resultaat 2017 

Net als vorig jaar hebben we ook 2017 afgesloten met een positief resultaat. We hadden € 8 begroot 
en uiteindelijk € 3.169  winst gemaakt. We hebben in 2017 kunnen investeren in de kwaliteit en 
veiligheid van ons reddingswerk. Zo is bijvoorbeeld de eerste lichting lifeguards geslaagd, heeft het 
Brigade Opvang Team een opleidingscursus gevolgd en zijn op verzoek van de ALV nieuwe 
portofoons aangeschaft met een groter bereik. Het positieve resultaat kwam onder meer tot stand 
door lage onderhoudskosten door zorgvuldig gebruik en onderhoud van onze materialen. Daarnaast 
heeft een groei van ons ledenaantal extra contributiegelden opgeleverd. Echter, dit mooie resultaat is 
nog onvoldoende om te kunnen reserveren voor de vervanging van ons clubhuis en snelle boot. En 
tevens zouden wij graag nóg meer investering in onze bewakingsleden die vrijwillig de veiligheid van 
het Noord-Aa verzorgen.  
 

Bedankt 

Het bestuur wil iedereen bedanken die door zijn/haar inzet, slimme aankopen, zuinige omgang met 
materiaal en zelfredzaamheid hebben bijgedragen aan het positieve resultaat van 2017. En 
daarnaast wil het bestuur alle commissies complimenteren met hun geode kwalitatieve 
begrotingsvoorstellen.  
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Jaarrekening over 2017 
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Toelichting op de jaarrekening over 2017 

 
In 2017 is er een positief resultaat van € 3.169,04 behaald, dit is € 3.160,72 meer dan begroot.  
 

EHBO 
De uitgaven voor de opleiding van de instructeurs zijn dit jaar hoog uitgevallen omdat een training 
onverwacht veel kostte. Ter compensatie worden er in 2017 en 2018 cursussen aan externen 
gegeven. Daarnaast heeft de AED ook dit jaar geen reparatie nodig gehad wat € 150 scheelt.  
 

ZRB Algemeen 
De lidmaatschap kosten van Reddingsbrigade Nederland vallen dit jaar fors lager uit omdat we geld 
terug hebben gekregen dat we in 2016 te veel hebben betaald (€ 391,72). Bij de omschakeling naar 
een systeem van maandelijks facturering is vorig jaar een kwartaal extra betaald. Dat is dit jaar 
verrekend. Daarnaast zorgde de verkoop van bootjes voor extra inkomsten en hebben we bespaard 
op inkt en papier door voordelig online in te kopen.  

  
AC 
De kosten van de activiteiten zijn lager uitgevallen omdat de clubwedstrijden, de familiedag en het 
kamp niet zijn doorgegaan en voor koningsdag geen geld is uitgegeven. Hier tegenover staat dat er 
wel een eindbarbecue is gegeven. Daarnaast is er door de Orangefonds collecte € 186,26 
opgehaald. Tot slot heeft de AC minder promotiemateriaal aangeschaft dan begroot. 
 

Clubaccommodatie 
Bij onderhoud clubhuis staat een lager bedrag, de geplande aanpassingen aan het dak zijn dit jaar 
niet zijn uitgevoerd omdat de vakman die ons hierbij wil helpen dit jaar geen tijd had en we hiernaast 
door de drukke bezetting van onze vrijwilligers ook niemand hebben gevonden die dit wilde 
organiseren. En er is tevens nauwelijks geld uitgegeven aan het onderhoud van de nissenhut. De 
energierekening was dit jaar € 288,54 hoger dan ingeschat door een gestegen verbruikt. We hebben 
dit jaar 12,9% meer stroom verbruikt. Daarnaast zijn er twee brandblussers vervangen omdat deze 
tijdens de keuring werden afgekeurd. 
 

CVR 
De CVR heeft dit jaar zeer keurig de begroting gevolgd, het verschil tussen de begroting en de 
daadwerkelijke kosten bedraagt slechts 5% (€ 181,17). Zoals verzocht door de ALV zijn er nieuwe 
portofoons aangeschaft met een verbeterd bereik, de kosten hiervoor waren € 1.516,39. Dit bedrag 
is direct ten koste gegaan van het resultaat en wordt niet afgeschreven via de balans. Dat de totale 
uitgaven niet uit de pas lopen komt omdat er geen uitgaven mogelijk waren voor de inrichting van de 
nieuwe strandpost (€ 500), Reddingsbrigade Nederland heeft besloten het onderhoud van de vlet 
pas in 2018 uit te voeren (€ 325) en het onderhoud aan redvesten en -pakken meeviel (€ 179,66). 
Daarnaast hebben de bewakingsleden door hun inzet bij de bewaking van externe evenementen      
€ 995,60 opgehaald, bijna € 350 meer dan begroot! Aangezien er in 2018 geen grote oefening is 
geweest is dit geld ingezet voor het Lifeguard opleiding en examen.  

 
TC 
Blijven investeren in kwaliteit, niet alleen op het strand maar ook in het zwembad. In 2017 is de ZRB 
volgens de nieuwe regels officieel erkent als zwemschool volgens de NPZ | NRZ certificering. Omdat 
de kosten voor deze audit door Reddingsbrigade Nederland zijn betaald vallen de kosten voor de 
organisatie van het zwemmen voor ons lager uit dan begroot. Door minder examenkandidaten voor 
zowel ABC als Zwemmend redden zijn de opbrengsten hiervoor ook minder. Bijkomend zijn de 
kosten voor Zwemmen redden en ABC ook lager uitgevallen.  
 

Contributies 
Om niet voor verrassingen te komen staan begroten we de inkomsten uit contributie ieder jaar 
conservatief. In 2017 is het ledenaantal gestegen en hebben meer mensen zich aangemeld. Dit is 
terug te zien in meer inkomsten. De inkomsten uit strippenkaarten was fors lager dan in 2016. Dit 
komt enerzijds doordat een aantal mensen aan het einde van 2016 een strippenkaart heeft gekocht 
waardoor de inkosten hieruit verschuiven, en anderzijds door afwezigheid door persoonlijke 
omstandigheden. 
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Balans per 31 december 2017 

 
 
 
Toelichting Eigen Vermogen 
Het vermogen bedroeg op 31-12-2016 €  59.147,46 

Resultaat over het boekjaar 2017  €    3.169,04 

Vermogen per 31 december 2017 €   62.316,50 
 

  

  

   
 
Toelichting op de bezittingen 
De vlottende activa bestaan uit: 

• Contributie december in 2018 geïncasseerd: € 1.876,25 

• Nog te ontvangen contributiegelden: € 856,95 

• Nog te ontvangen factuur voor externe EHBO cursus: € 225,00 

• Diverse declaraties: € 60,00 

• Gemeentelijke vergoeding bewakingskosten: € 1.027,03 

• De rente over 2017: € 56,09 
 

Toelichting op de schulden 
In 2018 zijn de volgende facturen betaald die bij 2017 geboekt zijn: huur zwembad (€ 
465,49), ING (€ 58,05), Telfort (€ 5,53), Microsoft (€ 10,16), EHBO materialen (€ 247,96), 
Bouwhof (€ 54,54), huur auto NRV (€ 89,99), onderhoud Rib (€ 337,00) en diverse 
declaraties (€ 1.135,15 ). Tot slot is er ZTMpas tegoed nog geldig in 2018 (€ 1.069,58).  
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Verklaring van de afkortingen 
 

AB Algemeen Bestuur 

 

AC Activiteiten Commissie 

 

ALV Algemene Ledenvergadering 

 

ASC Algemeen Strandcommandant 

 

BC Beheers Commissie 

 

CVR Commissie Varend Redden 

 

DB Dagelijks Bestuur 

 

EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen 

 

NRZ Nationale Raad Zwemveiligheid 

 

RN Reddingsbrigades Nederland 

 

ROT Reddingsbrigade Opvang Team 

 

RVR Regionale Voorziening Reddingsbrigades 

 

PC Postcommandant 

 

PvB Proeve van Bekwaamheid 

 

TC Technische Commissie 

 

ZRB Zoetermeerse Reddingsbrigade 

 

ZRZ Zwemmend Redden voor Zwembaden 
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Bereikbaarheid Zoetermeerse Reddingsbrigade 
 

Postadres 

Zoetermeerse Reddingsbrigade 

p/a Vletkade 52 

2725 AZ  ZOETERMEER 

 

Clubhuis 

Het Lange Land 10  

2725 KZ  ZOETERMEER 

Telefoon: 06-19474175 

 

Website 

www.zoetermeersereddingsbrigade.nl of www.rbzoetermeer.nl  

 

Twitter 

twitter.com/RBZoetermeer 

@RBZoetermeer 

 

Facebook 

www.facebook.com/ZoetermeerseReddingsbrigade 

 

Mailadressen 

Algemeen info@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Voorzitter voorzitter@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Secretaris secretaris@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Penningmeester penningmeester@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Ledenadministratie ledenadministratie@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

 

http://www.zoetermeersereddingsbrigade.nl/
http://www.rbzoetermeer.nl/

