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Beleidsplan Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht
Voor u ligt het beleidsplan van de Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht. In dit plan zijn onze doelen
voor de komende 5 jaar beschreven.

Hendrik-Ido-Ambacht, januari 2018
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1. Inleiding
In de inleiding is de organisatie beschreven en worden de missie en visie van de Reddingsbrigade
Hendrik-Ido-Ambacht uit een gezet.

1.1 Organisatie
De Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht op 15 april 1971. Het doel van onze vereniging is
hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen. De vereniging is aangesloten
bij ‘de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen’.
Al ruim 45 jaar is de Reddingsbrigade een begrip binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Wij huren de
zwemaccommodatie van Optisport, Zwembad de Louwert, Hoge Kade 70, Hendrik-Ido-Ambacht
Je kunt lid worden vanaf 6 jaar en als je in bezit bent van een zwemdiploma A. Op zaterdagmiddag van
13.30 uur tot 15.30 uur trainen wij in zwembad de Louwert. Ben je 16 jaar of ouder kun je op
dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.00 uur zwemmen in zwembad de Louwert.
Het bestuur bestaat uit 5 leden. In Tabel 1 is de functieverdeling binnen het bestuur weergegeven.
Vacant Secretariaat
Naam
M. Speelman
H. Lans
L. van Alphen
M. Koops
S. de Winter
Vacant

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Secretaris

Tabel 1 Functieoverzicht

Het ledenaantal per 1 januari 2018 is: 93. Het ledenbestand kan worden beschreven als stabiel. Op
jaarlijkse basis worden er nieuwe leden ingeschreven en zijn er bestaande leden die zich uitschrijven.

1.2 Missie
‘Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht spant zich met al haar ter beschikking gestelde middelen in voor
het voorkomen van en het bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland’.

1.3 Visie
Zoals in de paragraaf Organisatie beschreven is de Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht aangesloten bij
‘de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen’. In de sub paragraaf 1.3.1 wordt de
visie van de Reddingsbrigade Nederland uit een gezet. In sub paragraaf 1.3.2 wordt de visie van de
Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht beschreven.

1.3.1 Visie Reddingsbrigade Nederland
Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade wil Nederland laten genieten van haar water. Dat doen
wij door als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is mensen te leren zwemmen en
zichzelf en anderen te leren redden. Ook leiden wij mensen op voor specialistische taken, zoals schipper
van een reddingsboot of waterscooter en reddingsbrigadechauffeur die met zwaailichten en sirene mag
rijden.
Wij houden preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en
verlenen actief hulp als dat nodig is. Zo maken wij veel waterplezier veiliger mogelijk. Ook bij talloze
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waterevenementen staat de Reddingsbrigade paraat. Dat begint bij de Nieuwjaarsduik en
varieert onder meer van watersportwedstrijden, strand- en grachtenconcerten, Te Land, Ter
Zee en In de Lucht tot en met de Sinterklaasintocht en zelfs de Elfstedentocht. Reddingsbrigade
Nederland geeft voorlichting en advies over onderwerpen die betrekking hebben op
waterveiligheid en stimuleert onderzoek daarnaar.
Bij (dreigende) overstromingen kan de Reddingsbrigade in heel Nederland uur na alarmering mensen en
dieren evacueren. Daarvoor zijn 1000 speciaal opgeleide en goed getrainde mensen verspreid over 75
reddingseenheden (boten) in het land inzetbaar.
Om fit ons werk te kunnen doen bedrijven wij ook de sportvorm van het reddingswerk: Life Saving Sport.
We zijn daar als Nederland zelfs erg goed in: we zijn het op twee na beste land in Europa en de nummer 7
van de wereld. Dat zegt ook iets over onze visie op kwaliteit en ons streven om steeds het beste uit onze
mensen en materialen te halen.
In onze visie zijn ‘mensen’ het belangrijkste element. De mensen waarmee wij ons werk doen, zoals onze
5.000 vrijwilligers en de mensen, waarvoor wij ons werk doen, zoals u.
Onze mensen vinden het werk dat ze doen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt tijd en inzet
en voortdurend nieuwe aanwas om in heel Nederland over voldoende capaciteit te kunnen blijven
beschikken. Daarom besteden wij aandacht aan vrijwilligersbeleid en ledenwerving.
Om ons werk goed en veilig te kunnen blijven doen, hebben wij wel meer nodig dan mensen alleen.
Opleidingen, reddingsmaterialen en de uitvoering van ons werk het hele jaar door, kost veel geld. Onze
eigen leden betalen daaraan mee met hun contributie. Zij betalen dus geld om hun leven vrijwillig te
mogen wagen voor andere mensen. Daarmee redden we het echter nog niet. We zijn daarom mede
afhankelijk van sponsors en donaties van mensen die ons werk waarderen. Door voortdurend te laten
zien hoe wij onze middelen besteden en wat wij daarmee bereiken hopen wij voldoende financiële
middelen te kunnen verwerven om waterongevallen te helpen voorkomen en mensen te kunnen blijven
redden.

1.3.2 Visie Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht
Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht maakt deel uit van de Reddingsbrigade Nederland en wij doen zo
veel mogelijk wat in ons vermogen ligt om de onderdelen van de Reddingsbrigade Nederland aan te
bieden.
Mensen staan bij ons centraal. Onze vereniging draait op vrijwilligers. Sommige vinden dit
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt om tijd, inzet en voortdurend nieuwe aanwas. Om deze
reden waarderen wij onze vrijwilligers.
Naast sport en leren vinden wij het ook belangrijk dat er een veilige sfeer is. Om deze reden hebben alle
vrijwilligers binnen onze vereniging een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast hebben wij
gedurende de lessen iemand in de entree die iedereen verwelkomt en om de veiligheid te waarborgen.
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1.4 Contactgegevens
Bezoekadres
Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht
p/a Zwembad de Louwert
Hoge Kade 70
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht
E-mailadres:
Website:

info@rbhiambacht.nl
www.rbhiambacht.nl

KVK: 40.32.14.64
RSIN: 802592211
IBAN: NL72INGB0003247933
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Postadres
Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht
Piet Heinstraat 25
3342 CK Hendrik-Ido-Ambacht

2. Doelstelling
Voor de komende 5 jaar hebben wij als vereniging vier doelstellingen opgesteld. In dit
hoofdstuk worden deze doelstellingen beschreven en uitgewerkt hoe wij de doelstelling willen
behalen.

Doelstelling 1. Opleiden
De doelstelling van elke brigade in Nederland is: ‘het aantal slachtoffers van waterongevallen te
verminderen c.q. tot nul te brengen’. Om dit doel te kunnen behalen is het van groot belang dat er
opgeleide mensen zijn. Om deze reden bieden wij wekelijks op zaterdagmiddag en dinsdagavond
zwemles aan in het reddend zwemmen. Binnen het reddend zwemmen zijn er drie groepen diploma’s,
junior redder, zwemmend redder en Life Saver. Na het voltooien van deze diploma’s kunnen er
zogenoemde ‘hogere bondsdiploma’s’ worden behaald. Op dit moment hebben wij twee instructeurs die
de opleiding ‘instructeur niveau 3’ volgen. Onze doelstelling is dit in de toekomst uit te breiden.
Voor het halen van een Life Saver 2 diploma is het verplicht om een EHBO-diploma te halen. In
samenwerking met het Rode Kruis Zwijndrecht bieden wij onze leden, tegen een vergoeding, een EHBOdiploma aan met herhalingscursus. Naast het EHBO-diploma is het verplicht een theorie-toets af te
leggen. Deze lessen worden gegeven door onze instructeurs.
Tevens geven wij ook voorlichting. Dit bestaat onder andere uit, wakzwemmen, auto te water, de
spreekbeurt koffer en het beantwoorden van vragen over redden op/in het water.
Bij het wakzwemmen wordt het zwembad omgetoverd tot ijsparadijs. Over het zwembad worden zeilen
gelegd waar wakken in worden gecreëerd. In het water is het dus echt donker. Vooraf aan het zwemmen
wordt er een uitleg gegeven hoe je een wak kunt herkennen en wat je wel maar vooral niet moet doen
als je onder het ijs terecht komt.
Daarnaast organiseren wij om de drie jaar auto te water. Gedurende deze middag wordt er uitgelegd wat
je wel en wat je niet moet doen als je met de auto in het water terecht komt. Daarnaast wordt er een
speciale auto gehuurd om te ervaren hoe het voelt als je met je auto in het water komt en dat je direct de
theorie in de praktijk kan brengen.
De leden kunnen de spreekbeurt koffer lenen met divers materiaal over reddend zwemmen. Door deze
koffer is het voor leden leuk om hun spreekbeurt te houden over de Reddingsbrigade en geven zij
voorlichting aan hun klasgenootjes.
Buiten de reddingsbrigade activiteiten hebben wij ook een wedstrijdteam. Jaarlijks zijn er een aantal
wedstrijden en marathons waar wij als vereniging aan mee doen. Op deze manier willen wij het beste uit
onze leden halen en hun stimuleren om zichzelf te verbeteren in het zwemmen.

Doelstelling 2. Vergroten ledenaantal
Om bestaansrecht te houden is het van groot belang om ons ledenaantal op peil te houden. De afgelopen
5 jaar hebben wij een lichte stijging gehad in het ledenaantal, echter merken wij dat sinds september
2017 het aantal leden weer licht is gedaald.
Om nieuwe leden te verwerven presenteren wij ons jaarlijks op de Zomerparkdag in Hendrik-IdoAmbacht, verzorgen wij clinics tijdens de scholensportdag in Hendrik-Ido-Ambacht en zijn wij jaarlijks
aanwezig bij de start van het buitenbadseizoen waarbij wij clinics verzorgen in samenwerking met
HI5Ambacht. Bij het jaarlijkse wakzwemmen kunnen ook niet-leden tegen een kleine vergoeding zich
aanmelden om deel te nemen en tevens kennis maken met de vereniging.
Al deze inspanningen zorgen er elk jaar voor dat mensen graag komen kennismaken met onze vereniging.
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Het wakzwemmen had in 2017 zelfs 32 deelnemers van buiten de vereniging. Dat is een flinke groei ten
opzichte van voorgaande jaren. Ons doel is dit minimaal zo te houden.
Om de leden met de leeftijd vanaf 14 jaar te behouden als enthousiast lid zijn we in okt 2017 begonnen
met het kennismaken met het varend redden. Vanaf maart 2018 is de vereniging uitgebreid met het
onderdeel Varend Redden. Sinds april 2018 bieden wij een opleiding varend redden aan in samenwerking
met Reddingsbrigade Dordrecht. Tevens zijn er diverse oefeningen voor inzetten bij overstromingen en
bewakingen.

Doelstelling 3. Varend Redden
Sinds het voorjaar van 2017 zijn we als bestuur hard bezig met het opzetten van een extra onderdeel van
onze vereniging: het varend redden. Als reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht zijn wij al meer dan 45
jaar actief bezig met opleiden van kinderen en volwassen voor het redden van drenkelingen. Wegens het
feit dat wij als reddingsbrigade niet aan de kust zitten hebben wij geen vast bewakingsgebied en dit
betekend dat nadat men een bepaald diploma heeft behaald de volgende uitdaging ontbreekt.
Om de volgende uitdaging voor leden te kunnen bieden willen wij graag het varend redden opzetten. Via
de Regionale Voorzieningen Reddingsbrigade, kort de RVR genoemd, hebben wij goed contact met zowel
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam als Reddingsbrigade Dordrecht. Beide brigades hebben een
goed opgeleide vaarploeg waar veel kennis aanwezig is.
Binnen de RVR is het ons gelukt om aanspraak te maken op een reddingsvlet van reddingsbrigade
Nederland. Er bestaat in Nederland een Nationale Reddingsvloot, dit is een vloot van 75 continu parate
reddings eenheden die door het hele land zijn gestationeerd en zijn ingedeeld per veiligheidsregio.
De beschikbaar gestelde reddingsvlet gaat onderdeel uitmaken van de reddingsgroep van Veiligheidsregio
Zuid-Holland-Zuid, VRZHZ. Zodra er genoeg leden van onze brigade de opleiding succesvol hebben
afgerond, kunnen wij deze vlet gaan bemannen voor nationale en regionale rampentaken.
Sinds de herfst van 2017 gaan wij met een ploeg van 8 leden al meevaren bij Reddingsbrigade Dordrecht,
dit om onze kennis te vergroten en zodra de Vlet beschikbaar is wordt ook in Dordrecht gestart met de
benodigde opleiding. De wens is om nadat wij voldoende opgeleide mensen hebben zelf de opleiding te
gaan verzorgen, in goede samenwerking met de andere twee varende brigades in VRZHZ.

Doelstelling 4. Uitbreiden bewakingen
Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht is naast de activiteiten in het zwembad ook aanwezig bij
verschillende activiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht en de regio.
Zo bewaken wij de open-water wedstrijd in Heerjansdam en de nieuwjaarsduik in Hendrik-Ido-Ambacht.
Ook zijn wij aanwezig bij de intocht van Sinterklaas die we in samenwerking met Reddingsbrigade
Dordrecht beveiligen.
Met behalen van doelstelling 3, het varend redden, komen er meer mogelijkheden voor beveiligingen in
en rond Hendrik-Ido-Ambacht. Onze ambitie is om meer aanwezig te zijn bij verschillende evenementen
om zo onze kennis en ervaring uit te breiden en om bij te dragen aan een veilig verloop van de
evenementen. Uit verschillende gesprekken met andere organisaties, zoals EHBO en Verkeersregelaars, is
gebleken dat er behoefte is aan meer aanwezigheid van de Reddingsbrigade. Dit “gat” willen we graag
opvullen.
Naast de uitbreiding van het aantal bewakingen is ons doel ook om beter zichtbaar en herkenbaar te zijn
als hulpverlener tijdens deze bewakingen. Voorbeelden hiervan zijn het dragen van goed herkenbare
Reddingsbrigade-kleding en het ter beschikking hebben van voldoende reddingsmaterialen.
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Doelstelling 5. Fondsenwerving
Om de continuïteit te waarborgen organiseren we elk jaar het Sponsorzwemmen. Ons doel is een
mooi bedrag ophalen voor een vereniging of fonds waar een van onze leden bij is aangesloten.
Afgelopen jaren hebben wij het Diabetesfonds en de Jeugdreumavereniging gesponsord. Naast een mooi
bedrag voor het goede doel gebruiken wij ook een deel voor de aanschaf van nieuwe redmaterialen.
Daarnaast wordt er in 2018 een aanvraag gedaan bij het CAI-fonds voor middelen die wij kunnen
gebruiken bij het Varend Redden.
Ook zijn wij altijd opzoek naar sponsoren die ons kunnen sponsoren. Dit kan in de vorm van geld of het
sponsoren van middelen die wij gebruiken tijdens de zwemlessen.
Naast bovenstaande fondswervingen kunnen onze leden ook geld doneren door het kopen van spullen
via Sponsorkliks. Wanneer zij via deze website bijvoorbeeld bij bol.com of vele andere websites iets
kopen via de website van Sponsorkliks wordt er een kleine commissie naar onze rekening overgemaakt.
Ook mogen leden de bonnen van lege flessen bij ons inleveren voor de verenigingskas.
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3. Financiën
Voor de hierboven benoemde doelen zijn naast de inzet van vrijwilligers en het bestuur ook financiële
middelen nodig. Om de veiligheid tijdens de vaaropleiding en bewakingen te kunnen garanderen moeten
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onder andere reddingsvesten en overlevingspakken worden
aangeschaft. Voor het uitvoeren van bewakingstaken is het nodig om over communicatiemiddelen te
beschikken en duidelijk herkenbaar te zijn voor omstanders door herkenbare kleding te dragen.
Daarnaast is het noodzakelijk dat al het materiaal goed kan worden onderhouden en veilig kan worden
opgeslagen als het niet gebruikt wordt. Alle benoemde prijzen in inclusief BTW.
Om deze financiële aspecten inzichtelijk te maken hebben we een begroting opgesteld voor alle
materialen die benodigd zijn voor het behalen van de in het vorige hoofdstuk benoemde doelen. In
bijlage 1 zijn alleen de benodigde investeringen terug te vinden.
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Bijlage 1

Jaarlijkse kosten
Bruikleen Vlet
Benzine (verwachting)
Ongevallen verzekering
Totaal jaarlijks
Varend Redden
Materiaal
Overlevingspakken
Reddingsvesten
Extra gaspinnen
Jas RB
Broek RB lang
Portofoons
Oplader portofoons
Portofoons spreeksleutel
Repeater
Veiligheidskast brandstof
Droog installatie kleding
Polo RB
Broek RB kort
Motorslot
Deken
Extra Alarmkoord
Opleiding
Materiaal opleiding

Benodigd aantal
1
1
8

Prijs per stuk
Benodigd bedrag
€ 302,50
€ 302,50
€250,00
€250,00
€ 4,00
€ 32,00
€ 584,50

Benodigd aantal
3
10
10
10
10
5
1
5
1
1
1
10
10
1
2
2
15
1

Prijs per stuk
Benodigd bedrag
€ 1.510,00
€ 4.530,00
€ 170,00
€ 1.700,00
€50,00
€500,00
€ 210,00
€ 2.100,00
€ 70,00
€ 700,00
€ 665,00
€ 3.325,00
€ 657,00
€ 657,00
€ 115,00
€ 575,00
€ 4.200,00
€ 4.200,00
€ 1.710,00
€ 1.710,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 17,00
€ 170,00
€ 17,00
€ 170,00
€ 40,00
€ 40,00
10,25
20,50
€ 10,00
€ 20,00
€30,00
€450,00
€100,00
€100,00

Totaal materiaal
Beveiliging
Materiaal
Tent
Aanhanger
Bestickering aanhanger
Banners
Vlaggen
Afzetlint
Zoeklicht
Ehbo rugzak
Totaal beveiliging

€22.967,50

Benodigd aantal
1
1
1
2
2
2
1
2

Prijs per stuk
Benodigd bedrag
€ 200,00
€ 200,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 81,69
€ 163,38
€ 10,00
€ 20,00
€ 245,00
€ 245,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 5.368,38
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Jaarlijks
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€584,50

Varend Redden
Beveiliging

€22.967,50
€5.368,38

Totaal

€28,920,38
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