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WASSENAARSE REDDINGSBRIGADE

AGENDA

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 26 januari 2018 20.00 uur
“de Hartenkamp”
Backershagenlaan 7a Wassenaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opening
Ingekomen stukken
Verslag algemene ledenvergadering 2016
Jaarverslag 2016/2017
Aanpassen verenigingsjaar
Financieel verslag 2016/2017 & Begroting 2017/2018
Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
Benoemen kascontrolecommissie 2017/2018
Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
Bestuurssamenstelling

11
12
13
14

Kandidaten voor de functies genoemd onder 10 d tot en met f kunnen zich melden bij het secretariaat tot uiterlijk 12 januari 2018.
Toekomst Stichting Zwemopleidingen
Rondvraag
Presentatie programma bestuurlijke vernieuwing
Sluiting

a. Peter de Bolster is toegetreden als algemeen bestuurslid, met als aan
dachtsgebied bestuurlijke vernieuwing. Het bestuur vraagt de leden goed
keuring voor de benoeming;
b. Pieter Vijselaar heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid te willen beëin
digen, deze bestuursfunctie komt te vervallen;
c. Richard van der Peet heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid te willen
beëindigen, deze functie wordt niet opgevuld;
d. Rob van Deursen heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid te willen
beëindigen, deze functie is vacant;
e. Daphne van der Heijden heeft aangegeven haar functie als bestuurslid te
willen beëindigen, deze functie is vacant;
f. André Marsé heeft 3 termijnen als voorzitter volgemaakt, André heeft tij
dens de vorige ALV al aangegeven dat hij na dit jaar niet doorgaat als voor
zitter. Het bestuur draagt Peter de Bolster voor als nieuwe voorzitter.

Na de vergadering wordt u een drankje aangeboden.
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VERSLAG

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 20 januari 2017 20.00 uur
Dagverblijf Hartenkamp
Backershagenlaan 7A Wassenaar

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening
Ingekomen stukken
Verslag algemene ledenvergadering 2015
Jaarverslag 2015/2016
Financieel verslag 2015/2016
Verslag kascontrolecommissie 2015/2016
Benoemen kascontrolecommissie 2016/2017
Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
Bestuurssamenstelling

a. Pieter Vijselaar heeft aangegeven zijn functie als secretaris voortijdig te willen
beëindigen maar stelt zich nog beschikbaar ter ondersteuning van het bestuur
voor de periode van 1 jaar.
b. Daniël Koele heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid met als taakveld
opleidingen voortijdig te willen beëindigen maar stelt zich beschikbaar als sec
retaris.
c. De functie bestuurslid met als taakveld opleidingen is vacant.
Kandidaten voor de functie onder 9b en 9c kunnen zich melden bij het secretariaat
tot uiterlijk 6 januari 2017.

10 Begroting 2016/2017
11 Rondvraag
12 Sluiting

Aanwezig zijn de leden(volgens presentielijst)

Michel Bakker, Stephan Knijnenburg, Edwin Groen, Sharon de Jong, Christel Jacobs, Tim
Oliehoek, Cees Slats, Casper Vellenga, Gerard Scholtes, Peter Nacken, Frits Groen, Cobi
Schmal, Theo Snelleman, Henrïette Jacobs, Aniek Wouters, Joanneke Jacobs, Margriet
Pool, Patrick Pool, Jasper van der Neut, Theo Raaphorst, Robin Koele en Jenny de Bolster.

Aanwezig zijn de bestuursleden:

André Marsé / voorzitter, Peter Vellenga / penningmeester , Pieter Vijselaar / secretaris en
de bestuursleden Daphne van der Heijden, Paul van der Heijden, Daan Koele en Sonny
Krosse.

Bestuursleden afwezig met bericht van verhindering:
Rob van Deursen.

Leden afwezig met bericht van verhindering:

Hans van Rijssel, Myrthe Jacobs, Lilian Vellenga, Eveline Honselaar, Sandra van Deursen,
Cor Filius, Shirley Doderlein en Niels Hakkeling.
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01 Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De voorzitter is verheugd dat er meer leden op de ALV zijn dan verleden jaar.
De leden die aanwezig zijn worden hartelijk welkom geheten.
De voorzitter maakt nog een kwinkslag naar de welkom speech van Donald Trump.

02 Ingekomen stukken.

De secretaris meldt dat, buiten de afmeldingen, geen ingekomen stukken te melden zijn.

03 Verslag Algemene Ledenvergadering 2015.
De voorzitter neemt het verslag per pagina door.

Tim Oliehoek vraagt wat de status is van de Schaapskooi.
Antw.: De voorzitter legt uit dat dit van een aantal factoren afhangt maar de belangrijkste
is wat er op het strand gaat gebeuren, vast of niet vast.
Henrïette Jacobs vraagt als er beslist wordt voor een vaste post of de Hartekamp dan wel
onze verenigingsruimte blijft.
Antw.: Ja, maar dat staat los van een beslissing of het een vaste post wordt.
Joanneke Jacobs vraagt wat de status is van de vervanging van de strandpost.
Antw.: Er wordt aan gewerkt, het is de bedoeling dat er in 2018 een nieuwe strandpost
komt. Maar het kan natuurlijk altijd anders lopen als er besloten wordt dat het een vaste
post wordt.
Joanneke Jacobs vraagt zich ook af tot hoelang de huidige post nog mee kan in deze staat.
Antw.: Zeker tot 2018.
Verder merkt de voorzitter op dat Robin Koele een prima vraag gesteld heeft in de vorige
ALV, met betrekking tot het 85 jarig jubileum. De gevolgen waren prima!
Het verslag wordt goedgekeurd.

04 Jaarverslag 2015/2016.

De voorzitter neemt het verslag per pagina door.
Henrïette Jacobs merkt een tekstueel foutje op. Op blz. 10 onder het kopje E.H.B.O. Com
missie regel 7 staat “allen” en dat zal wel “alleen” moeten zijn. Bij deze gecorrigeerd.
Joanneke Jacobs vraagt naar de status van de portofoons.
Antw.: Edwin Groen, er is even geen status aan te geven, helaas. (De defecte portofoons
zijn vervangen, waarbij gebruik is gemaakt van een coulance regeling. Er komen aanvullende
onderhoudsinstructies beschikbaar – red.)
Christel Jacobs vraagt hoe het zit met de rescue boards bestelling, want er zijn op dit mo
ment alleen nog maar leenboards aanwezig. Op het moment dat de KNRM zelf de boards
nodig heeft is het lastig om examens af te nemen, merkt Joanneke op.
De voorzitter vraagt aan Sonny Krosse of er ook dit jaar nog een kamp georganiseerd
wordt.
Antw.: Wellicht, dit jaar niet, maar volgend jaar zou weer mogelijk zijn.
Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het werk.
Hans van Rijssel, die helaas niet aanwezig is, wordt weer bedankt voor het meelezen en
de controle op de d’s en t’s.
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Financieel verslag 2015/2016

De penningmeester neemt het verslag door en koppelt direct ook de begroting er aan
vast (punt 10).
Joanneke merkt in de begroting de 3250,00 euro voor de boten op.
Antw.: Er is nogal wat gepland onderhoud nodig.
Theo Snelleman vraagt naar de status van de Polaris.
Antw.: Het huidige exemplaar staat te koop. Er wordt op zeer korte termijn een nieuwe
besteld. De offertes zijn binnen.
Aniek Wouters vraagt hoeveel geld er gereserveerd is voor de feestcommissie.
Antw.: De feestcommissie heeft de ruimte om binnen redelijke grenzen geld te spenderen.
Dit wordt apart met de feestcommissie besproken.
Verder wordt er opgemerkt dat de post kleding hoger is uitgevallen dan er begroot is.
Antw.: Dat komt door aanschaf van kleding voor de assistent beach lifeguards. De aan
schafwaarde wordt over 2 jaren verdeeld.
De energienota is nog al hoger uitgevallen dan begroot.
Antw.: Dat klopt dat heeft te maken met het feit dat in voorgaande jaren de gemeente de
kosten voorgeschoten heeft, maar dat terugbetaald wilde hebben en dat de aansluiting
nu volledig op onze naam staat. Dus de nota is dan ook voor de volle 100 procent voor
ons.

06 Verslag kascontrolecommissie 2015/2016

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit; Sandra van Deursen en Richard van Leeu
wen.
Omdat deze 2 leden helaas niet aanwezig zijn leest de secretaris de verklaring van de kas
controlecommissie voor en hij verzoekt de vergadering aan de penningmeester decharge
te verlenen voor het gevoerde beheer van de geldmiddelen, wat door de vergadering met
applaus wordt verleend.

07 Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017

Sandra van Deursen heeft haar 2e jaar als commissielid volbracht en treedt uit de com
missie.
De kascontrolecommissie bestaat nu uit de leden; Richard van Leeuwen en Michiel Hak
keling. Michel Bakker meldt zich spontaan aan als reserve lid.

08 Decharge bestuur voor het gevoerde beleid

Het bestuur vraagt goedkeuring voor het gevoerde beleid van het afgelopen verenigings
jaar.
Met een applaus wordt aan het gehele bestuur decharge verleend.

09 Bestuurssamenstelling

Er vinden dit jaar een aantal mutaties plaats binnen de bestuurssamenstelling.
Pieter Vijselaar beëindigd in overleg vroegtijdig zijn functie als secretaris. Hij blijft nog voor
1 jaar bij het bestuur als adviseur waar nodig.
Danïel Koele volgt Pieter Vijselaar op als secretaris en dit wordt met applaus bevestigd.
Margriet Pool volgt Danïel Koele op als bestuurslid met als taakveld opleidingen. Ook dit
wordt door middel van applaus bevestigd.
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Margriet ziet het als een uitdaging en geeft aan dat zij het eerste jaar als een inwerkjaar
ziet.
De voorzitter staat nog even stil bij het afscheid van Pieter Vijselaar die ruim 20 jaar in het
bestuur heeft gezeten en overhandigt aan Pieter de WRB legpenning.

10 Begroting 2016/2017

De penningmeester geeft aan dat de begroting reeds is toegelicht bij punt 5.

11 Rondvraag

Coby Schmal vraagt even het woord. Coby is lid van de watersportvereniging Wassenaar
en die vereniging bestond in april 2016 50 jaar. Er is feest gevierd en eventuele donaties
zouden ten goede komen aan de WRB. Ze overhandigt een enveloppe met inhoud aan de
penningmeester. Algemeen antwoord is natuurlijk “dank je wel” en er zal een bedankje
gestuurd worden naar de watersportvereniging.
Sharon de Jong merkt op dat het water in het zwembad de afgelopen tijd troebel is, en dat
ook de kleedkamers vies zijn.
Antw.: Daphne heeft er al eerder over gesproken met de zwembaddirectie, maar zal het
nogmaals opnemen.
Casper Vellenga vraagt of er een communicatie commissie is en als die er niet
is wie dat dan kan oppakken om de onderlinge communicatie te verbeteren.
Antw.: Nee er is niet echt een communicatie commissie maar Laura en Richard houden
zich er wel enigszins meer bezig. Het is in ieder geval een punt van aandacht.
Joanneke merkt op dat het een beetje stroef verloopt met de advertenties voor nieuwe
lifeguards. Er komen geen reacties binnen en wij hebben ze zo nodig! Is er een oplossing?
Antw.: Het bestuur neemt dit punt ter harte en er zal wat meer aandacht gegeven worden
aan de communicatie in de breedste zin van het woord.
Theo Snelleman vraagt zich af wat de status is van het opleidingslokaal.
Antw.: De voorzitter geeft aan dat dit op dit moment onbekend is.
Tim Oliehoek zou graag wat meer horen in de nieuwsbrieven over wat er in de bestuurs
vergaderingen besproken is. Ook vanuit daar zou wat meer communicatie moeten zijn.
Daarnaast is het niet helemaal duidelijk wie wat doet bij de WRB.
Antw.: De voorzitter geeft aan te werken aan verbetering van de communicatie. Ook zal er
een lijst gemaakt worden met als inhoud wie doet wat binnen de vereniging.
Verder vraagt Tim Oliehoek of de gemeente achter het besluit staat voor een eventuele
vaste strandpost.
Antw.: Ja de gemeente is voorstander.

12 Sluiting

De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering. De aanwezigen worden bedankt voor
hun inbreng en worden uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een
hapje en een drankje.
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Jaarverslag

1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017
86e verenigingsjaar
Beschermheer

De burgemeester van Wassenaar, de heer Drs. J. TH. Hoekema tot en met januari 2017.

Ereleden

C. (Cor) Filius en P. (Peter) Mentink.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond dit verenigingsjaar uit de volgende leden;
Naam					Functie		
A. (André) W.M. Marsé		
voorzitter			
P. (Peter) W. Vellenga		
penningmeester		
D. (Daniël) Koele			
secretaris			
M. (Margriet) Pool-Van Vliet		
bestuurslid			
P. (Paul) van der Heijden		
bestuurslid			
R. (Richard) van der Peet		
bestuurslid			
D. (Daphne) van der Heijden
bestuurslid			
R. (Rob) van Deursen			
bestuurslid			
S. (Sonny) Krosse			
bestuurslid			
P. (Pieter) Vijselaar			
bestuurslid			
P. (Peter) de Bolster			
bestuurslid			

Jaar van aftreden
2017 (einde 3e termijn)
2018 (einde 1e termijn)
2019 (einde 1e termijn)
2020 (einde 1e termijn)
2018 (einde 1e termijn)
2018 (einde 1e termijn)
2019 (einde 1e termijn)
2019 (einde 2e termijn)
2019 (einde 1e termijn)
2018 (einde 1e termijn)
2021 (einde 1e termijn)

Brigadearts

Mevrouw Drs. I.C. Spelt.

Gegevens W.R.B.

Wassenaarse Reddingsbrigade, Backershagenlaan 7A, 2243 AB Wassenaar, Opgericht 28
juli 1931.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40409429
Internet: www.wrb.biz e-mail adres: info@wrb.biz

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw W.F. Marsé-Theissling.
Aan het einde van het verenigingsjaar 2016/2017 bedroeg het aantal leden 389.

Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)

De WRB heeft een samenwerkingsverband met de KNRM. Deze samenwerking heeft het
doel te komen tot een moderne, internationaal georiënteerde, strandbewaking en de
daarbij behorende zwem- en stranddienst opleidingen. Dit alles ondersteund met de mo
dernste redmiddelen.
Het hoofdkantoor van de KNRM staat in IJmuiden. De KNRM voert, onder eigen vlag, de
strandbewaking uit op een aantal Waddeneilanden.
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Van de voorzitter

Ruim 6.000 uur zijn onze lifeguards weer actief geweest aan het Wassenaarse Slag. Feit is
dat een mooi voorjaar, met een warme junimaand een flink beroep heeft gedaan op onze
lifeguards. Zeker in het voorseizoen, als nog niet een ieder kan beschikken over de nodige
vrije tijd, is het lastig om invulling te geven aan de bewakingstaak. Een vrijwel gevuld roos
ter ligt daar aan ten grondslag, mooier kan een reddingsbrigade het zich niet wensen. Een
geweldig resultaat dat een groot compliment verdient aan al onze vrijwilligers!
Ook in het zwembad zijn de prestaties geweldig te noemen, veel diploma’s zijn weer be
haald en blijft de bezetting voor het zwemmen van de ‘jonge redders’ 100%. Deze diplo
malijn, door onze leden van de WRB ontwikkelt, is inmiddels ook geadopteerd door de
brigades van Katwijk, Castricum en Egmond aan zee.
Onze strandpost is vrijwel aan het einde van zijn technische levensduur. In de gesprekken
met de gemeente Wassenaar is het plan, vooralsnog, om een vaste post aan het strand te
bouwen. Dat is een wens die wordt gesteund door het bestuur. Wij beseffen ons dat de
invulling hiervan een langdurig traject zal zijn. Het wordt zeker niet in 2018 gerealiseerd,
maar wij hopen dat het jaar daarop e.e.a. er kan staan. Gedurende deze periode zal de
gemeente haar uiterste best doen om de huidige post, op een veilige wijze, operationeel
te houden.
Voor het komende seizoen worden alweer de voorbereidingen getroffen. De technische
commissie buigt zich alweer over het nodige onderhoudswerk, vervanging van de wa
terscooters, met de daarbij behorende (waterdichte) mobilofoons, is de belangrijkste uit
daging voor 2018.
Op 26 januari staat onze algemene leden vergadering op de agenda. Tijdens deze verga
dering gaan wij afscheid nemen van een aantal bestuursleden.
Daphne die te kennen heeft gegeven dat zij de voorzittersrol van de Stichting Zwemoplei
ding WRB niet langer kan combineren met haar dagelijkse werkzaamheden, wel blijft zij
actief in het zwembad Daphne is twee jaar actief geweest in ons bestuur.
Rob van Deursen, die een bloeiend en druk bedrijf heeft, wil de balans van werken, gezin
en inzet voor de vereniging terug vinden en kiest derhalve niet langer voor de bestuursrol.
Ook Rob blijft actief in de technische commissie en kunnen wij, gelukkig, nog steeds een
beroep op hem doen. Rob is zes jaar actief geweest in ons bestuur.
Al eerder aangeven, is ook Pieter aftredend en zal niet meer terug keren in het bestuur.
Na 21 jaar actief te zijn geweest in verschillende bestuursfuncties heeft hij zijn sporen
meer dan verdiend als bestuurder. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor zijn
inzet!
Ook Richard heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn activiteiten voor ‘zijn’ vereni
ging. In het bestuur heeft Richard 11 jaar gefunctioneerd als een gepassioneerde bestuur
der die maar één belang kende; de vrijwilliger een vertrouwde basis te geven van waaruit
deze zo optimaal mogelijk kan functioneren. Maar 11 jaar was ‘slechts’ in het bestuur.
Zijn loopbaan als lifeguard, opleider, techneut en vooral zijn algehele inzet is vanaf het
moment dat ik Richard leerde kennen, en dat is alweer 28 jaar geleden, geweldig. Richard
… dank!
Zoals ook al eerder aangegeven is het voor mij ook de laatste ledenvergadering. Onge
twjfeld zullen wij daar tijdens de vergadering stil bij staan, niet vanwege de eer of zoiets,
maar vanwege een memorabel moment. Ik ben dan ook zeer verheugd dat wij Peter de
Bolster bereid hebben gevonden om de rol van de voorzitter van mij over te nemen. Tij
dens de schollenfuif werd ik zeer verrast door de strandploeg. Ik werd zeer in het zonnetje
gezet en ontving geweldige cadeaus! Opnieuw veel dank voor deze geste, die door mij
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bijzonder wordt gewaardeerd.
En dan nog een laatste mutatie, niet een bestuursfunctie maar toch. Francis vindt het na
23 jaar ook tijd om het stokje van de ledenadministratie over te dragen. Ik weet, van zeer
nabij, dat zij met hart en ziel deze onmisbare functie voor de vereniging heeft ingevuld.
Veel dank voor deze vaak (onzichtbare) inzet.
Welnu, veel mutaties, veel ervaring weg maar ook nieuw elan, frisse kijk op zaken en kan
sen om de vereniging met nieuw beleid een toekomst te bieden. Ik heb er alle vertrouwen
in dat de nieuwe ploeg de Wassenaarse Reddingsbrigade, onder aanvoering van Peter de
Bolster, met gezonde en een realistische blik sturing zal geven.
Tot slot, wil ik, mede namens het bestuur, de samenwerkende instanties weer hartelijk
dank zeggen voor hun inzet, zeker onze opdrachtgever de gemeente Wassenaar, onze
partner in business de KNRM, de strandpaviljoenhouders, buurtbrigades, stranddetache
ment Scheveningen en de ambulancedienst. Dank ook aan al onze vrijwilligers, zij zijn de
vereniging!!
Ik wens u allen een mooi verenigingsjaar toe!
André
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Stranddienstcommissie

Het was een zomer waarbij de zon lang niet altijd te zien was. De dagen dat het mooi weer
was en er veel badgasten op het strand waren was de post goed bemand.
Die strandcommissie had dit jaar gepland dat we 88 dagen een bemande strandpost
zouden hebben. Zoals ieder jaar heeft dit weer het nodige van de lifeguards en assistents
gevraagd. Gelukkig werden we dit jaar versterkt met 12 nieuwe lifeguards en 1 assistent.
Mede hierdoor zijn we 82 dagen open geweest. 6 dagen zijn we onderbemand geweest en
2 dagen hebben we geen bemanning gehad.
In totaal hebben de lifeguards en assistents zich 449 keer opgegeven, 1104 keer strand
dienst gedraaid en samen 6042 uur gedraaid.
Dit seizoen hebben we 28 acties gehad die gerapporteerd zijn in de computer. Dit ver
schilt tussen vermissingen van kinderen en volwassenen, ehbo gevallen en assistentie op
het water. Zo hebben wij ook Katwijk ondersteunt met een vermissing en hebben zij ons
geholpen met het zoeken naar een persoon waarvan een afscheidsbrief was gevonden.
Bijna iedereen heeft dit jaar zijn/haar verplichte 5 dagen opgegeven. Hopelijk kunnen de
gene die dat dit jaar niet hebben gedaan en zich niet hebben afgemeld volgend jaar wel
hun 5 dagen draaien.
Verder wil de strandcommissie iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet om er
een geslaagd seizoen van te maken. Op naar volgend jaar.

De opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een verzameling van afgevaardigden uit verschillende com
missies. We komen regelmatig bij elkaar om de verschillende opleidingen op elkaar af te
stemmen en de kwaliteit te bewaken. Ook het geven van opleidingen is vrijwilligerswerk
en we hebben altijd mensen nodig die de volgende generatie lifeguards wil opleiden. Heb
je interesse in het geven van opleidingen dan horen we het graag.

Opleidingen strand

Ook dit jaar begon weer vroeg voor de TA’ers. Tussen januari en maart werd de timeswim
bij de lifeguards afgenomen. 400 meter zwemmen binnen 8 minuten, een eis waar iedere
lifeguard aan moet voldoen. Verder waren er in het voorjaar de selectiedagen om nieu
we aanwas voor de strandploeg te genereren. Dit zorgde, samen met een grote aanwas
vanuit onze jeugd, voor 13 nieuwe lifeguards op de Wassenaarse Slag. Ook is er een groep
van assistant Beach Lifeguards opgeleid.
Dit trainers van het afgelopen seizoen zijn: Joanneke Jacobs, Daniël Koele, Robin Koele,
Hans van Rijssel, Sonny Krosse, Casper Vellenga

Verslag jeugdopleidingen 2016-2017

Na een grote groep van 14 Jonge Redders in seizoen 2016, hadden we dit seizoen 4 Jonge
Redders voor de assistent Beach Lifeguard opleiding. Deze 4 hebben voor aanvang van de
zomervakantie hun assistent Beach Lifeguard diploma behaald. Vervolgens hebben we
tot het einde van de zomervakantie jeugdmiddagen georganiseerd. Tijdens deze midda
gen konden de assistents oefenen met varen en kon de Jonge Redders groep, die volgend
jaar op kan gaan voor de assistent opleiding, kennis maken met de werkzaamheden van
de WRB op het strand. We hadden dit seizoen geluk met het weer. Hierdoor konden we
gedurende 8 weken diverse leuke middagen organiseren. Dat de middagen leuk waren
bleek uit de goede opkomst en het enthousiasme van de Jonge Redders. Dat is mooi en
zou betekenen, dat we volgend seizoen weer 14 Jonge Redders of meer kunnen opleiden
tot assistent Beach Lifeguard.
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E.H.B.O. Commissie

In het winterseizoen zijn verdiepingsavonden georganiseerd.
We zijn het jaar gestart met twee avonden waarin cardioloog Iman Padmos uitleg gaf over
de werking van het hart, wat er allemaal mis kan gaan in en om het hart en hoe de car
dioloog dat soms ook weer kan herstellen. Goed om te weten, want het maakt de hulpver
lening logischer als je begrijpt wat je doet en waarom je het doet.
De tweede verdiepingsavond in het winterseizoen ging over verdrinking en onderkoeling.
Een inspirerende avond, met een voor ons werk zo belangrijk onderwerp.
De eerste Jonge Redders die het hele programma van Jonge Redders doorlopen hebben
deden eerste hulp examen voor Goud+. Uiteraard heel spannend, maar ze zijn wel alle
maal geslaagd en konden verder gaan voor assistant lifeguard.
Vorig jaar is de overstap gemaakt naar First Aid International, inmiddels overgegaan in
First Aid Nederland, kort gezegd de FAN.
Voordat het strand seizoen gestart is, hebben de instructeurs een FAN herhalingsdag ver
zorgd voor alle lifeguards en assistant lifeguards. Tijdens deze eerste hulp herhalingsdag
is ook het geven van zuurstof bijgeschoold, zodat iedereen volledig bijgeschoold aan het
strandseizoen kon beginnen.
De instructeurs zelf moeten ook bijgeschoold worden en zijn om die reden naar een ver
diepingsavond geweest bij het opleidingsinstituut voor spoedeisende geneeskunde om
daar meer te leren over de wetenschappelijke achtergrond van verdrinking en onder
koeling.
Tijdens het zomerseizoen was er iedere maandag en vrijdag een trainingsavond. Op deze
avonden worden alle vaardigheden van de lifeguards getraind, waaronder ook het ver
lenen van eerste hulp in een scenario.

Technische Commissie

Materiaal
Afgelopen winter is de technische commissie weer druk bezig geweest om al het mate
riaal weer gereed te krijgen voor het zomerseizoen. De buitenboordmotoren, RWC’s en de
Toyota zijn naar de dealers geweest voor hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.
De Polaris is vervangen, de Toyota heeft nieuwe wielen en banden, ook de trailers en de
boten hebben een onderhoudsbeurt gehad. Bij de trailers zijn alle lagers, koppelingen en
lieren nagelopen. Beide boten zijn volledig nagelopen en waar nodig gerepareerd en zijn
voorzien van nieuwe buitenboordmotoren.
In samenwerking met de EHBO commissie is ook al het EHBO materiaal gecontroleerd en
waar nodig bijbesteld.
Communicatiemiddelen
Met de portofoons en de ingebouwde mobilofoons zijn gedurende het seizoen behoor
lijk wat problemen geweest. Bij de portofoons problemen met vocht en bij de mobilo
foons diverse malen uitval tijdens het varen. De leverancier is nog steeds druk bezig met
oplossingen.
Redmiddelen
Voor aanvang van het seizoen 2016 zijn er bij de KNRM nieuwe Rescueboards besteld en
gekomen.
Meldingen schades en gebreken
Het melden van schades en gebreken gaat steeds beter. Steeds meer stranddienstleden
weten ons te vinden op ons emailadres: tc@wrb.biz en af en toe worden we ook persoon
lijk benaderd. Het is van belang dat problemen met materiaal en de strandpost gemeld
worden om te zorgen dat we veilig kunnen werken en kunnen vertrouwen op ons mate
riaal.
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Winteronderhoud
De komende winter is de technische commissie op de maandagavonden aanwezig op
de Hartenkamp om het materiaal te onderhouden en de planning voor komend seizoen
voor te bereiden. Ook zijn we een aantal zaterdagen aanwezig voor grotere klussen,
zoals wat aanpassingen aan de Hartenkamp zelf, die niet in de avond gedaan kunnen
worden. Iedereen is welkom om een handje te komen helpen of gezellig een bakje koffie
te komen drinken, die staat vanaf 20:00 uur klaar. Ook zijn wij nog dringend op zoek naar
versterking van onze commissie, dus als je mee wil helpen om er zorg voor te dragen dat
de strandploeg komende zomer probleem vrij over de materialen kan beschikken. Meld
je dan bij een van de TC leden.
Verder is er afgelopen winter een deel van de Hartenkamp omgetoverd tot vergader/
instructieruimte. Bij het schilderen hebben we veel ondersteuning gehad van Frits Groen.
De TC bestond dit seizoen uit Michel Bakker, Rob van Deursen, Edwin Groen, Stephan Knijnenburg, Tim Oliehoek. We hebben dit seizoen afscheid genomen van Peter Nacken en Richard van
der Peet, bedankt voor jullie jarenlange inzet. Sinds kort hebben wij versterking gekregen van
Bastiaan Crooijmans.

RWC Commissie

Het gaat hierbij om de vaaropleidingen met de rubberboten en de waterscooters (RWC’s).
De RWC-commissie/vaarinstructeurs waren dit seizoen Eveline Honselaar, Edwin Groen,
Hans van Rijssel, Jelle de Groot, Peter Nacken, Ralph Balfoort en Rudie van der Holst. We
hadden een leuk programma. En er waren veel cursisten om op te leiden, maar helaas
heeft niet iedereen de vaaropleiding volledig kunnen afronden. Voor de vaaropleiding
op zee zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden en de branding. Een belangrijk
onderdeel is het brandingvaren bij “behoorlijke” golven. Dit jaar hebben we relatief wei
nig trainingsmomenten gehad met behoorlijke golven voor het brandingvaren. Daarom
willen we volgend seizoen al vroeg in het voorseizoen vaarbijeenkomsten organiseren, in
de hoop dat er dan wel behoorlijke golven zijn tijdens de trainingen en de cursisten alsnog
de vaaropleiding kunnen afronden voor aanvang van het strandseizoen.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft ook dit jaar weer enkele activiteiten voor de jongste redders van
de vereniging georganiseerd.
In de winter zijn de zwemmers op de Hartenkamp aan de gang gegaan met oudhollandse
bordspelletjes, terwijl de leden van de jeugdcommissie de pannenkoeken verzorgde. La
ter op de avond hebben de kids nog even genoten van een film.
In het voorjaar ging de jeugdcommissie met een gezellige grote groep bowlen in Leiden.
Hevige competitie zorgde ervoor dat dit evenement ook voor komend jaar op de planning
staat.
Dit jaar bestond de jeugdcommissie uit: Esma Hoogendijk, Anouk Jongeneel, Myrthe Jacobs,
Sonny Krosse en Casper Vellenga.
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Stichting Zwemopleidingen WRB

Het afgelopen jaar zijn er veel kinderen opgeleid voor een zwemdiploma. Zowel in februari
als in juni hebben ongeveer 80-85 kinderen hun zwemdiploma A, B, C of Jonge Redder
diploma behaald. Ook de aanmeldingen van nieuwe zwemmertjes is sterk gegroeid
afgelopen jaar. Zowel bij het ABC als bij Jonge Redders zijn veel kinderen ingestroomd.
Leanne Wouters ontving uit handen van burgemeester Aptroot de Gemeentelijke
Legpenning voor haar jarenlange, vrijwillige inzet als instructeur bij de WRB.
ABC
Afgelopen jaar heeft de stichting, i.o.m. het verenigingsbestuur besloten om een licentie
af te nemen bij de NRZ-NPZ. De stichting is druk bezig om de laatste eisen af te ronden en
voor 1 januari klaar te zijn om deze licentie te gaan voeren. In de uitvoering van de lessen
gaat voor nu nog niets veranderen. Deze voldeden al aan de eisen van het NPZ-NRZ.
Om de kwaliteit van het lesgeven te bevorderen, zijn twee instructeurs afgelopen jaar
gestart met hun opleiding tot zweminstructeur.
Jonge Redders
Ook hier zijn we in overleg om een licentie af te nemen bij Stichting Dutch Lifeguards.
Het plan is om aankomend seizoen de hoofdinstructeurs meer te kunnen trainen en
ondersteunen bij het lesgeven.
Afgelopen seizoen hebben voor het eerst ook kinderen hun Junior Lifeguard diploma
behaald. Junior Lifeguard is de nieuwe zwemopleiding voor jongeren (13-16), die interesse
hebben om lifeguard te worden. De opleiding richt zich onder meer op reddingen rond
het open water, lifesaving Sport en het werken als lifeguard op het strand. Voor de
jonge deelnemers is het vooral een leuke en actieve vorm van zwemsport die zich naast
competitieve elementen ook juist richt op samenwerken en samenspelen.
Instructeurs
We hebben afgelopen jaren veel inzet gezien van onze instructeurs. Naast de dank voor
de instructeurs die al jaren iedere donderdag langs het bad staan, heten we graag ook
de nieuwe (jeugd) instructeurs welkom. Jullie zijn een welkome aanvulling, zodat we nog
meer toezicht hebben op de kinderen en hun zwemontwikkeling.
Om de instructeurs te bedanken, hebben we afgelopen jaar ook een uitje gehad. We zijn
naar herberg de Mol geweest in Delft en hebben een heerlijke avond gehad en gegeten
met muzikale begeleiding van een troubadour. Het eten was ‘om je vingers bij af te likken’.
Beetje letterlijk, want de herberg staat er om bekend dat je je handen moet gebruiken om
te eten.
Bestuur
Afgelopen jaar heeft Daphne aangegeven te stoppen als voorzitter. Dit vinden we erg
jammer. We zijn blij dat Daphne ons nog wel wil helpen bij het binnenhalen van de licentie
van het zwem-abc.
We zijn in overleg met het verenigingsbestuur om te kijken hoe we de stichting kunnen
herinrichten en hoe de taak van een nieuwe voorzitter ingevuld zal gaan worden. Tot die
tijd, zijn alle taken van de voorzitter verdeeld over de andere leden.
Nogmaals dank aan de inzet van alle instructeurs die iedere donderdag langs het bad
staan!
Lilian Vellenga, Jessica Verboven en Marjolein Koning
Stichting Zwemopleiding WRB
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Feestcommissie

Beste feestgangers,
Afgelopen jaar was weer een leuk jaar met de feesten. We begonnen het jaar met het
gemaskerd bal. Wat een erg geslaagd feest was. Iedereen was op z’n best gekleed.
Het tweede feest was superhelden in de jungle. Dit was een mooie avond. Met een goede
opkomst. De bbq is dit jaar ook drukbezocht en hebben we mooi afgesloten met het kij
ken naar het vuurwerk van Scheveningen.
Als afsluiting van het seizoen hadden we de traditionele schollenfuif met dit jaar warme
vis bereid door strandpaviljoen Sport.
Volgend jaar staan er weer leuke feesten op de planning. Bedankt voor het bezoeken van
onze leuke feesten. Dat we komend jaar weer een mooi jaar krijgen met mooie feesten.
Groetjes,
De feestcommissie
Ingeborg, Aniek, Bas, Niels, Nyke, Rein, Luke

Ledenadministratie

Bij iedere vereniging met leden hoort een ledenadministratie. Zo ook bij de WRB.
De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van deze administratie ligt bij de secretaris.
Afgelopen 23 jaren konden de secretarissen, voor de uitvoering van die taak, steunen op
de deskundigheid van Francis Marsé.
Francis heeft aangegeven te stoppen met het bijhouden van deze administratie en inmid
dels heeft zij de werkzaamheden overgedragen aan de secretaris.
Het bestuur dankt Francis voor het op orde houden van de administratie en het door de
jaren heen leveren van informatie, verzenden van contributienota’s en produceren van
lidmaatschapskaarten.
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BEGROTING
2016 / 2017

Omschrijving

Cijfers per
30-09-17

BEGROTING
2017 / 2018

Kosten materiaal en behuizing
Huur Hartenkamp

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Energie Hartenkamp

4.500,00

4.611,05

2.000,00

0,00

820,40

350,00

Onderhoud werkplaats

500,00

69,17

500,00

Telefoon/internet Hartenkamp
Kleine aanschaffingen Harten
kamp

750,00

698,01

750,00

150,00

61,72

Overige kst Hartenkamp

400,00

237,70

Strandpost

250,00

Belastingen Hartenkamp

200,00
400,00
250,00

Onderhoud boten

3.250,00

1.293,49

250,00

Onderhoud bb motoren

1.000,00

25,63

500,00

350,00

352,78

450,00

Onderhoud RWC

2.000,00

1.698,85

2.000,00

Onderhoud 4WD (Toyota)

3.000,00

2.289,74

3.500,00

Onderhoud ATV (Polaris)

1.000,00

40,61

500,00

Voertuig verzekering

1.750,00

1.203,99

1.750,00

Trailers boten

Reddingmiddelen onderh

250,00

1.600,00

Communicatiemiddelen

750,00

13,99

1.500,00

20.900,00

14.417,13

17.500,00

5.000,00

3.704,38

5.000,00

100,00

33,59

100,00

Telefoon/internet strandpost

1.000,00

1.045,42

1.250,00

Brandstoffen

3.500,00

2.743,04

3.500,00

400,00

231,46

400,00

Kleding stranddienst

1.800,00

1.385,58

1.500,00

Huur zwembad strandploeg

4.000,00

3.712,50

4.000,00

15.800,00

12.855,97

15.750,00

Assurantien

1.500,00

1.595,68

1.750,00

Stranddienst vrijwill verg

1.250,00

2.298,50

3.000,00

Opleidingen algemeen

2.500,00

5.278,06

3.000,00

EHBO opleidingen

1.500,00

2.780,82

2.000,00

6.750,00

11.953,06

9.750,00

Productiekosten
Stranddienst algemeen
Energiekosten strandpost

Maaltijdvergoeding stranddienst

Persoonsgebonden kosten
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Overige algemene kosten
Alg, bestuurskosten

3.000,00

3.045,41

3.500,00

300,00

954,15

500,00

1.000,00

362,77

1.500,00

Bankkosten

500,00

231,86

500,00

Overige kosten

100,00

60,00

100,00

4.900,00

4.654,19

6.100,00

48.350,00

43.880,35

49.100,00

Gemeente exploitatiebijdrage

30.900,00

30.900,00

30.900,00

Contributie

11.250,00

10.936,50

11.700,00

Rente

100,00

103,05

12,50

Giften

0,00

203,00

50,00

11.248,00
53.498,00

2.051,76
44.194,31

11.585,50
54.248,00

23.000,00

17.282,96

23.000,00

17.852,00

16.969,00

17.852,00

5.148,00

313,96

5.148,00

53.498,00
53.498,00
0,00

44.194,31
44.194,31
0,00

54.248,00
54.248,00
0,00

Porti
Evenementen

Totaal lasten

Inkomsten

Uitname egalisatiefonds
Totaal baten

Zwemopleidingen
Huur zwembad
Gemeente subsidie zwemop
leidingen
Resultaat (kosten)

Resultaatberekening
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat

Balans per 30 september 2017
Activa

30-09-16

30-09-17

Reddingsmaterialen

36.535,52

36.535,52 Kapitaal

Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
Liquide middelen

0,00

Passiva

1.541,97 Vooruit ontv. contribuitie

30-09-17

26.612,61

26.612,61

5.557,50

4.387,28

8.318,72

268,17 Nog te betalen

8.927,00

6.792,65

92.722,14

84.263,39 Egalisatiefonds

96.479,27

84.816,51

137.576,38 122.609,05
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Enkele opvallende verenigings momenten
Wassenaar grijpt naast podiumplek tijdens zwemmarathon
Zaterdag 18 maart 2017
heeft een team van de Was
senaarse Reddingsbrigade
deelgenomen aan ‘de nacht
van Leiderdorp‘. Een door de
Leiderdorpse Reddingsbri
gade georganiseerde zwem
marathon. Deze marathon
duurde van zaterdagavond
18.00 uur tot en met zondag
morgen 02.00 uur.

1.032 baantjes
De Wassenaarse Lifeguards eindigden net naast het podium op de vierde plaats met
een totale afstand van 25.800 meter. Deze afstand is door acht lifeguards afgelegd door
iedere keer, volgens schema, in een kwartier zoveel mogelijk baantjes van 25 meter te
zwemmen. Uiteindelijk zijn er door Wassenaar 1.032 baantjes gezwommen!

Wassenaar actief tijdens Reddingbootdag van KNRM
De KNRM houdt zaterdag 6
mei de jaarlijkse Redding
bootdag. De donateurs, Red
ders aan de wal, mogen op
die dag meevaren met de
reddingboot. Geen Redder
aan de wal, maar toch mee
varen? Dat kan, je kan in ie
der KNRM boothuis Redder
aan de wal worden en gelijk
meevaren!

Waterscooter
Op Scheveningen varen de lifeguards van de Wassenaarse Reddingsbrigade met de wa
terscooter en geven daarmee een extra kleur aan deze dag.
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Het zesde seizoen voor beach lifeguards in Wassenaar
Op zondag 28 mei vonden de
beach lifeguard examens
plaats aan de Wassenaarse
Slag. Onverwacht lijkt het al
hoog zomer deze dag. De
warmte geeft wat praktische
problemen voor de examin
storen. Om met de drukte
toch op het strand te kunnen
komen wordt het program
ma iets gewijzigde en wordt
het
zwemgedeelte
later
gedaan. Na vijf intensieve
dagen cursus, een pittig the
orie examen en een verlate
zwemtest behalen dertien
mensen hun beach lifeguard
kwalificatie. één kandidaat draait deze zomer mee als assistent en met een jaar extra er
varing wellicht volgend jaar als beach lifeguard. De examinatoren, Hans en Robin, merken
op dat het niveau van de kandidaten goed is. Trainers Joanneke Jacobs en Casper Vellenga
hebben goed werk geleverd.

Leanne Wouters ontvangt gemeentelijke legpenning

Leanne Wouters-Ruijgrok krijgt op donderdag 19 juni een grote verrassing. Ze ontvangt uit
handen van burgemeester Aptroot een gemeentelijke legpenning. Voor haar jarenlange
inzet als vrijwilliger bij de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) wordt zij onder toeziend
oog van familie en mede instructeurs gehuldigd in het Sterrenbad in Wassenaar.
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Lijst met gebruikte afkortingen en hun betekenis:
AED
ALV
ANBI
ATV

Automatische Externe Defibrillator
Algemene Ledenvergadering
Algemeen Nut Beogende Instelling
All terrain vehicle

BB
BBQ
BLG
BLS
EHBO
FAN
IDAS
KNRM

Buitenboord (motor)
Barbecue
Beach LifeGuard
Basic Life Support
Eerste Hulp Bij Ongelukken
First Aid Network

NPZ/NRZ
NXDN
RWC
TA

Een voertuig voor het rijden op
diverse soorten terrein

Levensreddende handelingen

Digitaal mobiel radiosysteem
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij
Nationaal Platform Zwembaden
Rescue Water Craft
Trainer Assessor

Digitale portofoon technologie
Reddingwaterscooter
Instructeur en examinator voor
de Beach Lifeguard opleidingen

Tot slot

Dank aan alle vrijwilligers, stranddienstleden, St. Zwemopleiding, zweminstructeurs, tech
neuten, kassamedewerksters, ledenadministratie, computerfreaks, opleiders, examina
toren Jonge Redders, toezichthouders, commissieleden, ouders, al onze ‘buren’ op en
rond het strand en in de Hartenkamp, personeel Sterrenbad Wassenaar, ambulanceper
soneel, regionale alarmcentrale, brandweer Wassenaar, politie Haaglanden, gemeente
Wassenaar, lifeguarding.nl, buurtbrigades, KNRM Scheveningen, KNRM Katwijk, KNRM
Noordwijk, KNRM hoofdkantoor IJmuiden, Kustwacht, en iedereen die dit jaar ons in ons
werk en daarbuiten hebben bijgestaan.

Algemene Ledenvergadering 2017
1 december 2017

Pagina 19
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@Reddingsbrigade.Wassenaar
@rbwassenaar

Dit verslag is een uitgave van de Wassenaarse Reddingsbrigade.
Niets uit dit verslag mag zonder schriftelijke toestemming van
het bestuur gebruikt worden voor andere doeleinden.
Teksten
Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit
jaarverslag. Speciale dank aan Hans van Rijssel voor het redi
geren van de teksten.
Foto’s
Met dank aan Peter Vellenga en het internet.

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

