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Inleiding 

Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht.  

In dit Jaarverslag evalueren we de activiteiten van de verschillende onderdelen van de 
reddingsbrigade voor het jaar 2018. Tijdens de algemene ledenvergadering worden deze 
onderdelen besproken en de notulen van de vergadering is ook in dit verslag opgenomen.  

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.  

Missie Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht 

‘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’.  

Contactgegevens  

Bezoekadres:       Postadres: 
Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht  Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht 
p/a Zwembad de Louwert    Piet Heinstraat 25 
Hoge Kade 70      3342 CK Hendrik-Ido-Ambacht  
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht      

E-mailadres:  info@rbhiambacht.nl 
Website:  www.rbhiambacht.nl  

KVK:  40.32.14.64 
RSIN: 802592211 
IBAN:  NL72 INGB 0003 2479 33 

 

 

Hendrik-Ido-Ambacht, Maart 2019  

mailto:info@rbhiambacht.nl
http://www.rbhiambacht.nl/
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1. Bestuursleden en commissieleden  

In onderstaande tabel is de samenstelling van het bestuur en de commissies zichtbaar van 2018. 

 

  

 

 

 

  

Bestuur Naam 

Voorzitter - PR Marlies Speelman 

Penningmeester Henk Lans 

Secretaris - Webmaster en Varend Redden Sander de Winter 

Algemeen bestuurslid – Communicatie en wedstrijdcoördinatie Lilianne van Alphen 

Algemeen bestuurslid – Voorzitter Technische Commissie Melanie Koops 

Algemeen bestuurslid Mark van Es 

Activiteiten Commissie Naam 

Lid Activiteiten commissie Marjoke van Agteren 

Lid Activiteiten commissie  Monique Bijkerk 

Technische Commissie  

Voorzitter Technische Commissie Melanie koops 

Lid Technische Commissie Djeck Bogaarts  

Lid Technische Commissie Sander de Winter 
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2. Notulen Jaarvergadering 4-4-2018 

Datum: 4 april 2018 

Tijd: 20.00 

Plaats: Hervormd jeugdcentrum; Vijverhof 10 in Hendrik Ido Ambacht 

Aanwezig: M. van Es, D. van Agteren, L. Visser, E. van Agteren, L. Kramer, M. van Agteren, M. 

Bijkerk, D. Boogaards, R. Davids, M. Pieterse, M. van der Giessen. 

Afwezig met kennisgeving: K.J. Mollema, J. Dubbeld, M. Voskamp, A. Mollema, R. Speelman, E. 

van Wingerden, C. de Waard 

1. Opening 

Marlies heet iedereen welkom. De vergadering is om 20.00 uur geopend. De presentielijst is 

door alle aanwezigen getekend. 

2. Mededelingen en evt. ingekomen stukken 

Tussen punt 8 en 9 worden de jubilarissen toegevoegd. Er zijn geen ingekomen stukken binnen 

gekomen. 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2017 

Alle aanwezigen zijn akkoord met de notulen van de algemene jaarvergadering over het jaar 

2016. 

4. Algemeen Jaarverslag 

Jaarverslag bestuur 

Marjoke heeft de vraag of het buitenbad openblijft tijdens de verbouwing. Sander geeft als 

antwoord dat dit open zal blijven. Djeck vraagt of het buitenbad ook wordt verbouwd? Lilianne 

geeft aan: er worden wel wat dingen aangepast. Ook wilt Djeck weten hoe het zit met de 

beweegbare bodem in het nieuwe zwembad. Melanie antwoord dat er geen beweegbare bodem 

komt in het wedstrijdbad in het doelgroepen bad komt er wel een beweegbare bodem. Mark 

vraagt of er al is nagedacht over het zwembad huren met 5 banen. Het antwoord is nee. Ook 

vanuit sportfondsen is daar nog geen informatie over beschikbaar. 

Jaarverslag technische commissie 

Er zijn geen vragen. 

Jaarverslag wedstrijdteam 

Lars vraagt naar het aantal wedstrijden of dit gaat stijgen. Lilianne geeft aan dat ze hiernaar op 

zoek zijn en dat er voor alles wat lukt een mail wordt gestuurd. Martin geeft aan dat we op 

zondag niet te veel activiteiten moeten hebben. Marlies geeft aan dat we hier rekening mee 

houden. 

Jaarverslag Activiteitencommissie 

Er zijn geen vragen. 
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 5. Financieel Jaarverslag 

De algemene ledenvergadering is een week verplaatst. Dit komt omdat de instructeurs vorige 

week EHBO-les hadden. Wegens een andere vergadering is Henk Lans niet aanwezig. Hij heeft 

Sander decharge verleend voor uitleg van het financieel jaarverslag. Sander legt het financieel 

jaarverslag uit. Er zijn geen vragen. 

• Verslag Kascontrole 2017 

Djeck verteld over de kascontrole. Alle bonnetjes waren terug te vinden. Djeck en Jan hebben 

beide getekend voor akkoord. 

• Dechargeverlening  

Decharge wordt verleend. 

Verkiezing Kascontrolecommissie 2018 

Jan of Djeck blijft als kascontrolecommissie. Een van deze twee wordt de reserve. Ray Visser 

wordt de 2e kascontroller. 

6. Ontwikkeling omtrent Varend Redden 

• Samenwerking RVR 

Over dit onderwerp zijn er geen vragen. 

• Opleiden leden 

Martin geeft aan dat het zwemmend redden voorop moet blijven staan. Marlies geeft aan dat dit 

zo blijft. 

• Ruimte opslag Varend Redden 

Marlies geeft aan dat er onderhandelingen zijn voor het stallen van de vlet. Er is een groep die 

geïnteresseerd is in de sporthal op de weteringsingel. Dit zijn EHBO-vereniging H-I-Ambacht, 

Verkeersregelaars H-I-Ambacht, de buurtpreventie en gemeente Hendrik- Ido-Ambacht. Op dit 

moment ligt er een concept huurcontract, maar het bestuur moet hier hard mee aan de slag. 

Op 4 april 2018 hebben we toegezegd gekregen dat de vlet zo lang als mogelijk bij de 

brandweerkazerne mag worden gestald. 

• Begroting CAI Varend Redden 

Er zijn meerdere aanwezigen die vragen hoe het met de financiën zit. Marlies verzekerd dat de 

kosten van het varend redden apart worden gehouden. 

Djeck vraagt naar de risico’s voor de opleiding van het varend redden. Sander geeft aan 

dat de opleiding van Dordrecht goed is gekeurd door de RVR. 
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Er zijn nog een aantal zaken die worden aangegeven die nog op de begroting naar 

het CAI- fonds. Sander gaat deze toevoegen. Daarna zal de aanvraag naar het CAI-

fonds worden verstuurd. 

7. Pauze 

Van 21.10 uur tot 21.30 uur is het pauze 

8. Vaststellen Beleidsplan 2018-2023 

Sander legt het beleidsplan uit. 

Mark geeft aan dat in de begroting voor het CAI-fonds een apart kopje kan worden aangegeven 

voor operationele kopjes. Sander schrijft dit op. 

Melanie heeft de stembriefjes voor het beleidsplan uitgedeeld. 

Er zijn 7 officiële stemmen. Alle stemgerechtigden hebben ja gestemd. 

9. Jubilarissen 

Klaas Jan Mollema  25 jaar 
Corrie de Waard  25 jaar 
Henk Lans   20 jaar 
Martin van der Giessen 20 jaar 
 Sander de Winter  15 jaar 
Rhea Valk   5 jaar 
Esther van Wingerden 5 jaar 
 
De aanwezigen krijgen een attentie. De jubilarissen die niet aanwezig zijn krijgen op een later 

moment hun attentie. 

10. Vacatures 

• Secretariaat 

Er zijn geen aanmeldingen voor deze vacature. 

• Algemeen bestuurslid 

Mark van Es is hiervoor gevraagd. In ronde 10 wordt hiervoor gestemd. 

• Sponsorwerving 

Is geen bestuursfunctie. Ook hier heeft niemand zich voor aangegeven. 

• Tafeldienst 

Geen aanmeldingen hiervoor. Het bestuur blijft hard zoeken. 

• Vertrouwenspersoon 

Ook hier wordt hard naar gezocht. Er wordt bekeken of dit via Reddingsbrigade Nederland kan 

worden georganiseerd. 
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11. Verkiezing bestuursleden 

• Lilianne van Alphen - functie van algemeen bestuurslid Aftredend en herkiesbaar voor 1 

jaar. 

Er wordt unaniem ja gestemd. 

• Melanie Koops - functie van algemeen bestuurslid Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar. 

Er wordt unaniem ja gestemd. 

• Sander de Winter - Functie van algemeen bestuurslid Aftredend en herkiesbaar voor 3 

jaar. 

Er wordt unaniem ja gestemd. 

• Mark van Es - functie van algemeen bestuurslid Nieuw algemeen bestuurslid. 

Er zijn 6 officiële stemmen. Er is unaniem ja gestemd. 

12. Rondvraag 

Monique & Marjoke: 

Ze hebben moeite met de manier van het lesgeven bij het wedstrijdzwemmen. Een voorbeeld 

hiervoor is de PCG cup. Hierbij zwemmen ze om en om en hiervoor wordt niet geoefend. Er 

wordt contributie betaald, maar er wordt niet veel geoefend. Melanie geeft aan dat zij hier 

samen moeite mee hebben om dit goed staande te houden. Dit heeft met verschillende factoren 

te maken. Daarnaast hebben een aantal aangegeven zelf te willen trainen. Met hen wordt 

overlegd wat zij willen en daar wordt rekening mee gehouden. 

Marjoke: 

Er werd afgelopen jaar last minute besproken welke kinderen vanuit de zomerparkdag in welke 

baan moesten zwemmen. Dit gaf chaos. Marjoke geeft als tip om iemand bij de tafel te zetten 

om dit eerder te regelen. Dit wordt genoteerd. 

Lars: 

Er zijn ook wel eens kinderen die opeens mee komen zwemmen. Maar deze worden soms laat 

opgevangen. Kunnen we hier wat aan veranderen. Het bestuur gaat dit oppakken. 

René: 

Aanvullend op Lars. Goed letten op de medische gegevens van een nieuw lid. Daarnaast geeft 

René aan dat het zijn laatste jaar is i.v.m. zijn verhuizing. Hij heeft een plezierige tijd gehad en 

vind het jammer om te stoppen. 

13. Afsluiting 

De vergadering is om 22.15 uur afgesloten.  
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3. Jaarverslag Bestuur 
Ook 2018 is een druk jaar geweest voor het bestuur. Met het verwelkomen van de vlet 
in maart 2018 zijn er meer taken bij gekomen, maar hebben we helaas geen nieuwe 
bestuursleden aan het bestuur kunnen toevoegen. Sinds het vertrek van Erna in april 2017 is 
er nog geen nieuwe secretaris en ook de vacature voor PR staat nog open.  

3.1 Bestuur 

In 2018 heeft het bestuur niet stil gezeten. Wij hebben een aanvraag bij het CAI fonds gedaan. 
Deze aanvraag is gedaan om de kosten voor de aanschaf bij de vlet te kunnen bekostigen. Wij 
hebben €5000 ontvangen. Dit bedrag mogen wij vrij besteden. Als bestuur hebben wij een 
wensenlijst gemaakt wat wij van dit bedrag willen aanschaffen. In de loop van 2019 zullen wij 
deze spullen aanschaffen. 

Op 8 september 2018 heeft het instructeursuitje plaats gevonden bij Happy Italy Sandelingen. 
Het was een super gezellige avond en hebben allemaal lekker gegeten. 

In maart 2018 zijn wij eigenaar geworden van een Vlet voor de Nationale Reddings Vloot. Deze 
vlet moet ergens gestald worden. Het gehele jaar hebben er overleggen plaats gevonden met 
meerdere veiligheidspartijen binnen de gemeente. Na een jaar hebben wij besloten om uit deze 
groep te stappen omdat er geen vooruitgang was.  

Ook was in 2018 de AVG heel erg belangrijk. Lilianne en Mark hebben een bijeenkomst 
bijgewoond over dit onderwerp. Op dit moment voldoen wij aan alle AVG eisen.  

Daarnaast zijn wij in 2018 gestart met het ontwerpen van nieuwe kleding voor de instructeurs, 
het wedstrijdteam en voor promotie momenten. Het ontwerp is in december 2018 vastgesteld 
en wordt in april 2019 uitgezet. 

Er is in 2018 ook een nieuw vertrouwenspersoon aangesteld. Meer informatie hierover vindt u 
op onze website.  

Als laatste hebben wij in 2018 een aantal promotiemomenten gehad: 

- Veiligheidsdag Zwijndrecht 1 oktober 
- Zomerparkdag 1 september 
- Zwemvierdaagse 26 juni 
- Scholensportdag 1 juni 

3.2 Nieuw zwembad 

In oktober 2019 wordt het nieuwe zwembad geopend. Ondertussen is de bouw van het nieuwe 

zwembad gestart. In maart 2018 is de eerste paal in de grond geslagen. In december 2018 waren 

de voorbereidingen voor de ombouw gereed. In de gang van het zwembad is aan de paal een 

informatiebord geplaatst waarmee de bouw gevolgd kan worden.  

De gesprekken met Sportfondsen hebben nog niet plaats gevonden. Zij hebben aangegeven om 
in het voorjaar van 2019 in gesprek te gaan met de verenigingen.  
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3.3 Ledenaantal 

Het leden aantal op 1 januari 2018 was 93 leden. In 2018 hebben 22 leden hun lidmaatschap 
opgezegd en hebben wij 21 nieuwe leden verwelkomd. Hierdoor is het ledenaantal op 31 
december 2018 92 leden. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van de opzegredenen en hoe nieuwe leden lid  
zijn geworden.Vervolgens is hieronder het leden verloop in 2018 zichtbaar gemaakt, er is 
onderscheid gemaakt tussen leden van onder de 16 en 16+. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Redenen voor opzegging Aantal 

Andere sport 4 

Verhuizen 4 

Andere tijdsbesteding 9 

Motivatie 3 

Onbekend 1  

Lid geworden via Aantal 

Zomerparkdag 5 

Familie/kennissen 8 

Website 4 

Wakzwemmen 2 

Leszwemmen 2 
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3.4 Openstaande vacatures 

Ook in 2018 zijn er nog openstaande vacatures. Wij zijn nog opzoek naar: 

- Secretaris 

- PR / Sponsorwerving 

- Tafeldienst 

- Webmaster 

- Activiteiten Commissie 
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4. Jaarverslag Technische Commissie 

Het hele jaar worden de onderdelen getraind die tijdens het afzwemmen aan bod komen. In 
maart staat altijd het proef zwemmen op de agenda. Tijdens deze zwemdag kunnen we de 
kinderen beoordelen voor het diploma waar ze later in het jaar voor gaan afzwemmen. We 
nemen dan grotendeels het diploma af en kijken dan welke onderdelen er nog extra aandacht 
nodig hebben. Op deze dag wordt er dan besloten of iemand kan afzwemmen of niet. 
 
Daarna volgen de rest van de voorbereidingen richting het examen zwemmen. Het belangrijk dat 
alle benodigde informatie en lijsten aanwezig zijn op de examendag. Daarnaast moeten alle 
gezondheidsverklaringen en dispensaties geregeld worden.  
 
Op zaterdag 23 juni was het weer tijd voor het examen zwemmen. Na een drukke, spannende en 
lange dag hebben de leden hun diploma in ontvangst kunnen nemen. Aan het einde van de dag 
zijn de examen nog besproken samen met het instructieteam en de beoordelaars. Waarbij per 
examen kort de goede punten en aandachtspunten worden besproken. Belangrijkste 
aandachtspunten zijn gebruik benen bij alle zwemslagen, bevrijdingsgrepen en vervoersgrepen.  
 
Het nieuwe seizoen werd traditioneel gestart met de zomerdag in Hendrik-Ido-Ambacht, waar 
de reddingsbrigade weer op een mooie plek stond en weer veel gevaren is met de boot. De 
eerste paar weken van het nieuwe seizoen staan in het teken van baanindeling en het 
beoordelen van de nieuwe leden. Wanneer nieuwe leden voor het eerst mee komen zwemmen 
beoordelen we wat het zwemniveau van hen is. Op basis van het niveau (al behaalde 
zwemdiploma’s) en leeftijd worden de kinderen in een baan ingedeeld.  
 
Vanaf de eerste zaterdag na de herfstvakantie moeten de leden met kleding aan gaan 
zwemmen. Wat er gedragen moet worden hangt af van het diploma. Voor elk diploma moeten 
er een aantal onderdelen met kleding worden gezwommen, die we vanaf dat moment ook echt 
met kleding oefenen.  
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5. Jaarverslag wedstrijdenteam  

2018 was een dieptepunt als het gaat om wedstrijden en marathons. Het jaar startte 
echter goed. Op 6 januari 2018 hebben wij deelgenomen aan de PCG Cup. Een leuke 
marathon waaraan, vooral wedstrijdzwemmers meedoen. In totaal is er 11805 meter 
gezwommen, wat goed was voor een 9e plaats. 

Al begon het jaar goed, daarna bleef het stil. De jeugdmarathon in Waddinxveen werd wegens 
omstandigheden niet georganiseerd. Voor de Nacht van Leiderdorp waren er te weinig 
aanmeldingen. Na de nacht van Leiderdorp is de eerst volgende wedstrijd de Najaarswedstrijd in 
Schiedam. Er kwam geen uitnodiging maar een directe mail dat ‘wegens omstandigheden’ de 
wedstrijd in 2018 niet georganiseerd zou worden. Voor het jaar 2019 weten zij nog niet wat er 
besloten word. Ook de Nachtmarathon in Hardinxveld ging in 2018 niet door. Dit kwam omdat er 
in november 2018 het WK in Australië was.  

Al met al weer een rustig jaar wat wedstrijden betreft. Maar wat de trainingen betreft is er wel 
wat veranderd. Melanie en Lilianne hebben wat lesgeven betreft een stap terug gezet. Lars en 
Lisanne hebben de lessen overgenomen en dit gaat goed.  

Wij kijken uit naar 2019. Sinds januari 2019 zitten wij in een mailing voor wedstrijden en 
marathons. Tot nu toe is het nog rustig, maar via deze mailing worden wij op de hoogte 
gehouden van alle wedstrijden en marathons in het gehele land.  
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6. Jaarverslag Activiteiten Commissie 

6.1 Sponsorzwemmen 

De eerste activiteit van 2018 was het sponsorzwemmen: 

Zaterdag 27 januari 2018 hebben de leden vele baantjes gezwommen t.b.v. het goede doel!  
Het goede doel was dit jaar Jeugdreuma Vereniging Nederland en de Reddingsbrigade. 
 
Om het eerlijk te houden hebben we 4 groepen op leeftijd gemaakt: 6 t/m 8, 9 t/m 11 jaar, 12 
t/m 14 jaar en 15 jaar en ouder. Iedere groep zwemt een half uur, om daarin zoveel mogelijk 
baantjes te zwemmen. Om het goed bij te houden hoeveel baantjes ieder lid zwemt, zaten er 
tellers aan de kant. 
 

- Om half 2 gingen de jongste leden het water in met na een kwartier even een pauze om 
bij te komen. Bij de pauze konden ze energie opdoen, door wat te drinken en een 
snoepje(s) te eten. 

- Om 2 uur gingen de wat gevorderde zwemmers het water in. Ook zij hebben even een 
pauze genomen om de nodige energie op te doen. 

- Om half 3 gingen de gevorderden het water in. Zij kregen de uitdaging om door te 
zwemmen en geen pauze te nemen. Maar als dit niet lukte, konden ze uiteraard een 
pauze nemen. Maar ze waren allemaal zo gedreven dat ze geen pauze wilden nemen. 

- Om 3 uur gingen de oudsten het water in. Zij wilden precies een half uur zwemmen 
zonder pauze te nemen. De competitie onderling was groot, en daardoor zijn er veel 
baantjes gezwommen. 

 
Renate zat achter de tafel om alle gezwommen baantjes om te rekenen naar het geld dat de 
leden bij de sponsoren gaan innen. Het totaal bedrag wat opgehaald is € 1.950,00. Dit is 
onderverdeeld in € 1.175,00 voor de brigade en € 775,00 voor Jeugdreuma Vereniging 
Nederland. 
 

6.2 Onderlinge wedstrijd 

Op 10 maart was er de onderlinge wedstrijd voor de leden.  

Er hebben 42 kinderen zich van te voren opgegeven waarmee we 6 teams konden maken, onder 
leiding van de instructeurs. Tijdens de dag zelf kwamen er nog een aantal kinderen bij waar niet 
op gerekend was. Nadat wij weken van te voren door het zwembad hadden gezworven, hadden 
we diverse spelletjes bedacht. 

Na het tellen van de punten is iedereen na afloop toch met een beker naar huis gegaan. 

6.3 Avond 4-daagse 

Dit jaar is er niet in teamverband als Reddingsbrigade met de avond 4 daagse meegelopen. Dit 
om diverse redenen; o.a. diverse instructeurs hadden examen in die periode. 
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6.4 Bommetjesfestival 

Op 7 juli was het bommetjesfestival. Hier hebben bijna alle leden aan mee gedaan. 

Om het zo eerlijk mogelijk te houden hebben we groepen gemaakt en verdeeld op leeftijd; 

tot 12 jaar – 12 tot 16 jaar – 16 en ouder. 

Samen met de aanwezige kinderen en instructeurs hebben we de bommetjes beoordeeld. Voor 

de 1e 3 winnaars was er een zwembad/strand gerelateerd cadeautje bedacht. 

6.5 Wakzwemmen 

Het was even een puzzel om alle aanmeldingen goed te verdelen over de 3 uur. Want zo’n 50 
leden (incl. instructeurs) en 35 van buiten de brigade en introducés hebben met het 
wakzwemmen meegedaan. Ook dit jaar stond er een stukje in de plaatselijke krant “De Brug” 
over het wakzwemmen. Hier hebben een 30 tal kinderen op gereageerd. Uiteindelijk zijn er na 
wat afzeggingen door o.a. ziekte alle kinderen het water in gegaan. Om 12.00 uur zijn de 
voorbereidingen begonnen om het zwembad om te toveren tot een ijspaleis. En het opwarmen 
van de erwtensoep en chocomelk. Om 13.30 uur was er de uitleg en gingen de eerste 
waaghalzen door de wakken naar de overkant. Voor de instructeurs was het weer een uitdaging 
om iedereen weer goed aan de overkant te krijgen. Zij kregen hulp van de duikers van Seahorse 
Diving. Nadat iedereen 2 x onder het ijs doorgegaan was, was de ijspret rond 16.30 uur over en 
begon het opruimen. Rond 17.30 uur was de klus geklaard.  

Vorig jaar moest er lang aan de kant gewacht worden, omdat er kinderen waren die bang voor 
het gat waren. Daarom hebben we aan het eind van het bad wakken gemaakt waarin geoefend 
kon worden. Dit werd als positief ervaren. Hierdoor werden de wachttijden korter en bleven we 
redelijk in de tijd die er voor uit getrokken was en omdat dit jaar de tijden wat verlengd zijn 
paste dit precies.  

Daarnaast hebben we veel complimentjes van ouders van de niet leden gekregen.  

6.6 Sint en Piet 

Ook dit jaar kwam Zwarte Piet weer naar het zwembad. Het was even zoeken naar de juiste 
pieten, want Sint was vergeten om pieten naar het zwembad te sturen. Na wat rond gebeld te 
hebben door diverse mensen is het uiteindelijk gelukt om 2 zwarte Pieten toch te laten komen 
op 1 december. De pieten hebben iedereen goed van strooigoed voorzien en ze hadden op de 
tafel in de hal nog chocolade letters achter gelaten. We hebben na afloop nog met een piet 
gesproken en hij vond het leuk om eens in een zwembad te mogen strooien.  
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7. Jaarverslag Varend Redden  

In maart 2018 is het varend redden van start gegaan. De vlet is van de NRV (Nationale Reddings Vloot). 8 
Personen zijn actief om hun kennis te ontwikkelen en diploma’s te behalen om volledig de vlet van de 
NRV te bemannen. 

De vlet staat sinds Maart in de brandweerkazerne, Krommeweg 1 in Hendrik-ido-Ambacht. De vlet staat 
hier veilig en er zijn gesprekken over de toekomst. 

Dit jaar zijn er meerdere oefeningen geweest bij zowel Reddingsbrigade Dordrecht en Reddingsbrigade 
Hardinxveld-Giessendam. Ook is er met de ploeg op verschillende momenten geoefend op de waal. 
Ook is er een oefening geweest i.s.m. de brandweer van Hendrik-Ido-Ambacht. 

Er is aan het eind van het jaar kleding aangeschaft; werkbroek en softshelljas (4x), daarnaast voor alle 8 
de vaarleden een rood rb shirt. Deze kleding blijft bezit van de vereniging en is in bruikleen bij 
oefeningen, bewakingen en promotiedoeleinden. 
 
Helaas zijn er dit jaar verschillende bewakingen niet door gegaan.  
De eerste bewaking was de nieuwjaarsduik in Hendrik-Ido-Ambacht, deze is prima verlopen. 
Verder is er in dit jaar niks meer beveiligd, dit had verschillende redenen:  

• Alblasserdam (afgezegd) 

• Wereldhavendagen (geen mensen beschikbaar) 

• Sint-intocht (communicatiefout gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)  

• ONK Heerjansdam (geen mensen ivm te kortdag (door verplaatsen evenement Heerhugowaard-
Heerjansdam ivm blauwalg) 

• OW Challenge Heerjansdam gecanceld door organisatie. 

In 2018 heeft Sander namens de Reddingsbrigade bewaking verzorgt voor Reddingsbrigade Breda. 

De vlet is gebruikt voor promotiedoeleinden (Veiligheidsdag Zwijndrecht, Zomerparkdag en 
Zwemvierdaagse. 

De eerste  aanvragen voor bewakingen zijn binnen voor seizoen 2019/2020, de bedoeling is om in 2019 
minimaal 3 bewakingen te doen,  

De contacten met Reddingsbrigade Breda lopen inmiddels bewakingen Galderse meren en Asterplas. 
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8. Jaarverslag Financiën 

 

 

 

 

 

  2019 2018 2018 2017 2017  
Prognose Prognose Definitief Prognose Definitief 

Contributie € 10.915,00 € 10.675,00 € 10.758,00 € 11.200,00 € 11.324,50 

Inschrijfgeld € 250,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 255,00 

Wedstrijdploeg € 700,00 € 1.100,00 € 875,00 € 1.350,00 € 1.233,50 

Sponsering € 100,00 € 0,00 € 196,39 € 0,00 € 104,40 

Opbrengst beveiliging € 200,00 € 200,00 € 175,00 € 125,00 € 210,00 

Overschot 
sponsorzwemmen 

€ 0,00 € 0,00 € 510,32 € 0,00 € 0,00 

Evenementen € 100,00 € 0,00 € 114,41 € 0,00 € 0,00 

Inkomsten € 12.265,00 € 12.225,00 € 12.929,12 € 12.925,00 € 13.127,40       

Huur zwembad € 9.008,50 € 8.630,00 € 8.328,50 € 9.200,00 € 8.140,00 

Secretariaat € 200,00 € 725,00 € 263,36 € 725,00 € 716,32 

Varend redden € 450,00 € 0,00 € 426,74 € 0,00 € 0,00 

Activiteiten € 250,00 € 0,00 € 255,82 € 0,00 € 280,47 

Cadeaubonnen en 
promotie 

€ 150,00 € 0,00 € 150,05 € 0,00 € 146,24 

Materiaal en verzekering € 100,00 € 0,00 € 247,33 € 0,00 € 115,05 

Vergaderingen € 100,00 € 100,00 € 55,15 € 120,00 € 71,60 

Kosten onderlinge 
wedstrijden 

€ 150,00 € 150,00 € 125,10 € 200,00 € 67,61 

Kosten examens € 500,00 € 700,00 € 244,55 € 700,00 € 739,53 

Wedstrijden € 200,00 € 200,00 -€ 40,00 € 100,00 € 200,02 

Bonds contributie € 919,00 € 1.060,00 € 926,97 € 1.060,00 € 1.035,50 

Kosten vrijwilligers € 200,00 € 250,00 € 161,80 € 400,00 € 245,20 

Opleidingen instructeurs € 100,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 162,50 

Verteer € 50,00 € 60,00 € 19,23 € 80,00 € 52,15 

Lustrum € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Reservering 
kleding/materiaal 

€ 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.294,30 

Rente en bankosten € 150,00 € 150,00 € 169,34 € 140,00 € 144,54 

Uitgaven € 12.527,50 € 12.225,00 € 12.833,94 € 12.925,00 € 12.869,27       

Exploitatieoverzicht -€ 262,50 € 0,00 € 95,18 € 0,00 € 258,13 
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Reserveringen  Bedrag 2018 

  

Lustrum € 500,00 

Kleding € 1.100,00 

Materiaal € 500,00 

Promotie middelen € 500,00 

Buffer € 500,00 

Inrichting zb € 500,00 

Caifonds Varend redden € 4.095,31 

Totaal € 7.695,31 
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8.1 Voorstel contributie verhoging 

Door de verhoging van de BTW is onze zwembad huur helaas ook aanzienlijk gestegen. 
in 2018 hebben wij voor onze zwembad huur € 8.328,50 betaald,  voor dezelfde 
hoeveelheid uren zwemwater moeten wij naar verwachting in 2019 € 9.008,50 betalen. Dit 
resulteert in 680 euro extra.  

Zoals op de vorige pagina te zien is betekend dit dat we nu voor 2019 ook een negatieve balans 
hebben.  
Om met deze prijsstijging het zwemwater te kunnen blijven betalen is het volgende voorstel van 
contributie verhoging:  

De twee periodes zijn van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december. 

De facturen worden verstuurd op 15 juni en 15 december. 

 

Contributie 2018 Bedrag 

Tot en met 15 jaar € 62,50 

Vanaf 16 jaar € 70,00 

Wedstrijdteam € 25,00 

Rustend lid € 15,00 

Eenmalige inschrijfgeld € 15,00 

Contributie 2019/2020 (Voorstel)  Bedrag 

Tot en met 15 jaar € 65,00      +(€ 2,50) 

Vanaf 16 jaar € 72,50      +(€ 2,50) 

Wedstrijdteam € 27,50      +(€ 2,50) 

Rustend lid € 20,00      +(€ 5,00) 

Eenmalige inschrijfgeld € 15,00 


