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Investeren in Leden & Vrijwilligers 
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Inleiding 

Uit het ambitiedocument is voortgekomen dat de taak van de Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) 

is om: zowel preventief als actief veiligheid bieden op en rond het water. 

Leden en vrijwilligers zijn vaak actief in of voor de vereniging omdat ze binding hebben met de taak 

van de vereniging. Het is daarom belangrijk om de taak van de vereniging in het oog te houden, bij 

alles wat de vereniging organiseert. De centrale vraag voor het bestuur is dan ook hoe de ZRB leden 

kan binden, boeien en behouden. Een belangrijk onderdeel van binden, boeien en behouden is het 

investeren in de leden. Het investeren bestaat uit het aanbieden van goede, leerzame en leuke 

opleidingen, maar ook uit goede materialen waarmee vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. 

Hiernaast bestaat investeren uit het aanbieden van leuke activiteiten, waardoor leden zich sociaal 

verbonden voelen aan de vereniging. Het doen van investeringen kost tijd van vrijwilligers en kost 

geld, het is daarom belangrijk op met elkaar blijvend met elkaar in gesprek te blijven of de 

investeringen efficiënt en doeltreffend zijn ten diensten van de taak van de Reddingsbrigade .    

 

Het bestuur heeft voor 2018 diverse speerpunten waarop zij de focus willen leggen in het beleid om 

de doelstelling te realiseren. Een deel van deze speerpunten komen voort uit de wegen die in 2017 is 

ingeslagen.  

 

Speerpunt 1: Inzetten op een financieel en duurzame vereniging met goede middelen voor de 

vrijwilligers 

Wil de vereniging vrijwilligers binden moeten deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. 

Daarvoor zijn materialen nodig, maar ook ruimte voor leuke activiteiten. Hiernaast moet de 

vereniging (financiële) ruimte hebben voor promotie voor het aantrekken van leden een nieuwe 

vrijwilligers. 

 

In de huidige begroting is het behoorlijk zoeken naar financiële dekking voor zaken die essentieel zijn 

voor het dagelijks draaiend houden van de vereniging. Het bestuur heeft geconstateerd dat de 

vereniging op dit moment aan het interen is. Voor nieuwe materialen als de vervanging van de RIB 

en het clubhuis worden al enkele jaren de gewenste reserveringen niet gehaald. Bovendien gaat er 

een significant deel van de contributie naar de strandbewaking en de daarbij horende opleidingen en 

moeten leden zelf nog bijdrage aan de opleidingen. De opleidingen zijn daarmee nog niet volledig op 

financieringsniveau en niet alle materialen kunnen aan het eind van de levensduur vervangen 

worden. Hierdoor blijft er onvoldoende budget over om te investeren in promotie en een goed 
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vrijwilligersbeleid. Hierbij komt dat bewakingsleden afhankelijk zijn van een goede strandpost om hun 

werkzaamheden naar behoren te kunnen doen.  

 

Het bestuur zet daarom voor 2018 in op het realiseren van de nieuwe strandpost, de daarbij horende 

inrichting en het continueren van de gespreken met de gemeente over een duurzaam 

financieringsmodel die organische groei mogelijk maakt.  

 

Speerpunt 2: Inzetten op de kernwaarden en het aanbod van de vereniging 

In 2016 is de visie voor de vereniging vastgelegd in het ambitiedocument. De Zoetermeerse 

Reddingsbrigade wil leden binden, boeien en behouden. Om dit te realiseren zijn de kernwaarden: 

Enthousiasme, Ambitie, Waardering, Aandacht en Respect onverminderd van belang. Het bestuur 

wil met leden op deze kernwaarden blijven sturen.  

 

Hiernaast is belangrijk dat er geïnvesteerd blijft worden het aanbod van de ZRB voor de leden.  

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zinvolle, plezierige en uitdagende tijdsbesteding zijn 

grote stappen gezet op het gebied van opleidingen. Vrijwilligerswerk daagt meer uit als je dit werk 

goed kunt doen met een goed gekwalificeerd team. Daarom moet er blijvend in opleidingen, 

oefeningen en (bij)scholing geïnvesteerd worden. Bovendien kunnen door het zichtbaar maken van 

wat je bij ons kunt leren ook weer nieuwe vrijwilligers trekken.  

 

Sociale omgang en gezelligheid is erg belangrijk voor de vereniging. Samen dingen ervaren en doen 

is belangrijk om vrijwilligers samen te laten werken aan de doelen van de vereniging. Leuke 

activiteiten binden niet alleen bestaande vrijwilligers, maar nodigen ook nieuwe vrijwilligers uit om 

deel te worden van het team. Hiernaast zijn sociale activiteiten belangrijk om leden ook participerend 

lid van de vereniging te maken.  

 

Sport, spanning en avontuur is belangrijk om aan leden te binden. Activiteiten die dit in zich hebben 

en betrekking hebben op de sport en werkzaamheden van de Reddingsbrigade zijn belangrijk om 

voor alle leden zichtbaar te maken wat de Reddingsbrigade is. Voorbeelden van activiteiten die dit 

kader passen zijn clubwedstrijden, buitenwaterzwemmen, wakzwemmen, avondoefeningen en 

weekendkampen.  

 

Tot slot is het belangrijk om genoeg nieuwe vrijwilligers te binden aan de vereniging. Doorstroom van 

jeugdleden is daarom erg belangrijk. Natuurlijk moeten leden van het Zwem-ABC gestimuleerd 

worden om door te gaan in het Junior Redder. Leden van het Zwemmend Redden moeten 

gestimuleerd worden om door te stromen naar de strandbewaking. De strandbewaking is een mooi 

vertrekpunt voor leden om hun vleugels uit te slaan naar andere vrijwilligersfuncties in de vereniging.  

 

Speerpunt 3: Inzetten op lokale en regionale samenwerking 

De ZRB is gebaat bij een sterke lokale en regionale samenwerking. Contacten met de gemeente zijn 

nodig om vele praktische zaken die nodig zijn rond de strandbewaking rond te krijgen. Bovendien 

kunnen we goede contacten met buurtbewoners ons imago positief ondersteunen.  

De gemeente Zoetermeer heeft het gebied van sport en verenigingsondersteuning ondersteuning te 

bieden, waarvan wij gebruik kunnen maken.  

 

Hiernaast zijn goede afspraken met veiligheidspartners nodig om hulpverleningen op het Noord-Aa 

goed te laten verlopen. Ook voor de NRV zullen er in 2018 nieuwe afspraken gemaakt moeten gaan 

worden. De inzet van het bestuur is om enerzijds de capaciteiten van de vrijwilligers zo goed 
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mogelijk te benutten door goede samenwerkingsafspraken en alarmeringsafspraken en anderzijds dit 

af te stemmen op de onzekerheid die een horen bij vrijwilligers en de belasting de vrijwilligers kunnen 

dragen.  

 

Tot slot wil het bestuur waar mogelijk samenwerking zoeken met buurtbrigades, zowel op het gebied 

van opleidingen als operationele samenwerking. Dit kan in de RVR Haaglanden, maar ook daar 

buiten.  

 

Speerpunt 4: Inzetten op het investeren in bestuurlijke en organisatorische structuur  

Voor samenwerking zijn afspraken nodig. Het is daarom belangrijk om doorlopend met elkaar te 

kijken naar afspraken over functies, taakverdelingen en verwachtingen. In 2017 zijn een aantal grote 

stappen gezet, die in 2018 nog uitwerking behoeven. Hierbij valt te denken aan het reglement strand- 

en evenementenbewaking, taakomschrijvingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

Veilig Sport- en Werkklimaat.  

Bovendien kan het kritisch kijken naar processen en afspraken opleveren dat sommige zaken 

handiger georganiseerd kunnen worden, waardoor de administratie afneemt.  

 

Speerpunt 5: Inzetten op de zichtbaarheid van de vereniging 

Voor het aantrekken van nieuwe leden is het belangrijk dat de vereniging zichtbaar is. Een belangrijk 

visitekaartje is de website, waarvoor groot onderhoud op de planning staat. Hierbij zijn er ook 

wensen om enkele organisatorische processen waar mogelijk te digitaliseren. Hiernaast is het 

belangrijk dat de ZRB zichtbaar is op bijvoorbeeld koningsdag of een sportmarkt.  

Een mooie en herkenbare strandpost op het Noord-Aa draagt ook bij aan dit doel. Ook een 

herkenbaar en er goed uitziend clubhuis kan hier aan bijdragen.  

 

Tot slot: het lukt alleen met de hulp van alle vrijwilligers! 

Het binden, boeien en behouden is het investeren in de leden kan alleen met inzet van alle 

vrijwilligers van de Zoetermeerse Reddingsbrigade. Door in elkaar te investeren laten betrekken we 

elkaar bij de vereniging. Daarmee geven we aan elkaar energie om in de vereniging te investeren.  

 

 
Het investeren in elkaar lukt alleen met de hulp van alle vrijwilligers! 
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