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Ben jij die vrijwilliger die in teamverband wil samenwerken aan 
een steeds veiligere omgeving in- en om het water? Durf jij deze 
uitdaging aan! 

De Wassenaarse Reddings Brigade is een vereniging van vrijwilligers. Niet alleen als 
Lifeguard of instructeur kun je bij ons vrijwilligerswerk uitvoeren, maar ook in diverse 
commissies ter ondersteuning van onze werkzaamheden in het zwembad en aan de 
Wassenaarseslag.
Er komen diverse bestuursfuncties vacant en onze commissies zoeken nieuwe of be-
staande leden die het leuk vinden om te investeren in onze vereniging.

Zo kunt u met kennis en ervaring met techniek een bijdrage leveren aan het in stand 
houden van al het materiaal dat we hebben voor onze dienstverlening aan het strand. 
Of, indien u bestuurlijke ervaring heeft, zich wil aansluiten als bestuurslid met Taakveld 
Techniek.

Momenteel zijn de volgende bestuursfuncties vacant:
• Secretaris
• Algemeen bestuurslid met taakveld Techniek
• Algemeen bestuurslid met taakveld Opleidingen

De volgende commissies vragen om nieuwe leden:
• Technische commissie
• Jeugdcommissie
• Opleidingscommissie

Heeft u een zoon of dochter zwemmen in het zwembad, of bent u verenigingslid en wilt 
u de vereniging verder helpen een steeds veiliger omgeving in en om het water te creë-
ren, laat het ons dan a.u.b. weten.

Stuur een mail naar info@wrb.biz en wij nemen contact met u op om, samen met u, een 
passende functie te vinden. 

 

Zoekt
VRIJWILLIGERS
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A G E N D A
Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 8 februari 2019 20.00 uur
“de Hartenkamp”

Backershagenlaan 7a Wassenaar

1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Verslag algemene ledenvergadering 2017
4 Jaarverslag 2017/2018
5 Aanpassen statuten
6 Financieel verslag 2017/2018 & Begroting 2018/2019
7 Verslag kascontrolecommissie 2017/2018
8 Benoemen kascontrolecommissie 2018/2019
9 Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
10 Samenstelling bestuur

a. Peter Vellenga; einde eerste termijn, is beschikbaar voor een tweede termijn;
b. Daniël Koele; einde eerste termijn. is niet beschikbaar voor een volgende termijn. 

Voor de functie Secretaris is een vacature;
c. Paul van der Heijden; einde van eerste termijn, is beschikbaar voor een tweede 

termijn;
d. Voor het bestuurslid met taakveld Techniek is een vacature.
e. Margriet Pool heeft aangegeven haar functie als bestuurslid met Taakveld Oplei-

dingen te willen beëindigen. Deze functie is vacant.
Kandidaten voor de functies genoemd onder 10 a t/m e kunnen zich, met een 
schriftelijke motivatie, melden bij het secretariaat.

11 Toekomst Stichting Zwemopleidingen WRB
12 Presentatie en gesprek programma bestuurlijke vernieuwing

a. Wat is ook al weer het doel
b. Welke resultaten bereikt in 2018
c. Welke speerpunten realiseren in 2019

13 Rondvraag
14  Sluiting

Na de vergadering wordt u een drankje aangeboden.
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Aanpassing statuten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2018 zijn de leden akkoord ge-
gaan met de voorgestelde wijziging van het verenigingsjaar. 
Het oorspronkelijke verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De 
voorgestelde wijziging betrof het verenigingsjaar synchroon te laten lopen aan het ka-
lenderjaar.

Vervolgens heeft het WRB bestuur de statuten kritisch doorgenomen. Dit leverde een 
aantal benamingen op die al decennia niet meer in gebruik zijn. Deze zijn: “cursisten”, 
“erevoorzitter(s)” en “leden van verdienste”.

De hiervoor aangegeven wijzigingen moeten worden verwerkt in de statuten. Hiervoor 
is contact gelegd met een notaris om deze wijzigingen te verwerken. Tevens zullen de 
statuten, welke voor het laatst in 1998 zijn gewijzigd, gecontroleerd worden op het up to 
date zijn met de huidige wetgeving.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 februari  2019 wordt u gevraagd in te 
stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
De huidige statuten én de voorgestelde wijzigingen liggen vanaf heden elke donderdag, 
tussen 18:00 en 20:00 uur, ter inzage op onze WRB-tafel bij de ingang van het Sterren-
bad in Wassenaar.

I.v.m. de portokosten verstrekken wij u graag alleen per e-mail: penningmeester@wrb.
biz een exemplaar van de statuten.
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V E R S L A G 
Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 26 januari 2018 20.00 uur
“de Hartenkamp”

Backershagenlaan 7A Wassenaar

 Agenda:
 

1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Verslag algemene ledenvergadering 2016
4 Jaarverslag 2016/2017
5 Aanpassen verenigingsjaar
6 Financieel verslag 2016/2017 & Begroting 2017/2018
7 Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
8 Benoemen kascontrolecommissie 2017/2018
9 Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
10 Bestuurssamenstelling

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 be-
eindigen, deze bestuursfunctie komt te vervallen;

c. Richard van der Peet heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid te wil-
len 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.

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

Aanwezig zijn de leden (volgens presentielijst) :
Gerard Scholtes, A.J. Slootweg, Bastiaan Crooijmans, Paul van der Heijden, Edwin Groen, 
Stephan Knijnenburg, Sonny Krosse, Bas L’Ami, Cees Slats, Christel Jacobs, Pieter Vijse-
laar, Lilian Vellenga, Peter Vellenga, Joanneke Jacobs, Manon Kortekaas, Jessica Jonkers, 
Henriëtte Jacobs, Casper Vellenga, Ingeborg Efdée, Cobi Schmal, Geeske Anneveld, Jas-
per van der Neut, Thomas Kaasschieter, Marjan van der Neut, Luuk Rader, Niels Niers-
man, Patrick Pool, Emma Karnbrock, Merle Ansink, Michiel Hakkeling, Luuk Handgraaf, 
Robin Koele, Ferry Koevoet, Richard van der Peet, Annemarie Vellenga, Daphne Voor-
ham, Richard van Leeuwen, Margriet Pool
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Aanwezig zijn de bestuursleden :
Andre Marse / voorzitter, Peter Vellenga / penningmeester, Daniel Koele / secretaris, 
Paul van der Heijden, Sonny Krosse, Peter de Bolster, Pieter Vijselaar, Richard van der 
Peet, Margriet Pool

Bestuursleden afwezig met bericht van verhindering:
Rob van Deursen, Daphne van der Heijden

Leden afwezig met bericht van verhindering:
Peter Mentink, Frits Groen, Sandra Groen, Tim Oliehoek, Theo Snelleman, Hans van Rijs-
sel, G.H.J. Bakker, T. Bakker-Faber

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:07, heet iedereen welkom en bedankt voor de 
grote opkomst van de aanwezigen.

2. Ingekomen stukken
Er zijn diverse afmeldingen. Deze worden door de secretaris opgelezen en zijn in het ver-
slag opgenomen.
Rob van Deursen en Sandra van Deursen-Groen worden gefeliciteerd met hun 11-jarig 
huwelijk.
Rob van Deursen heeft aangegeven op afroep beschikbaar te blijven voor het contact 
tussen Technische Commissie en het bestuur.

Van de heer Bram Slootweg is er een ingekomen stuk welke een waarschuwing aan het 
bestuur bevat over de te volgen route naar een wijziging van de statuten. Bij punt 5 ‘aan-
passen verenigingsjaar’ zal de procedure aan de orde komen.

De voorzitter herinnert iedereen er aan de presentielijst in te vullen.

3. Verslag algemene ledenvergadering 2016
Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen.

Christel Jacobs vraagt naar de status van de diverse vragen in het verslag op pagina vier 
onder punt drie.

De status van de vragen wordt kort doorgenomen.
Vervanging strandpost
De gemeente heeft een projectleider aangesteld die samen met Peter de Bolster en Paul 
van der Heijden een oriëntatie heeft opgestart. Hierbij is er een verkenning van de Kat-
wijkse post geweest en de procedure die daar tot een vaste post heeft geleid.
Het proces om tot een vast post te komen is een complex proces, waarbij veel partijen 
betrokken zijn (o.a. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, provincie, gemeente, stake-
holders met strandactiviteiten) en inspraak hebben. Er wordt momenteel gekeken naar 
de te volgen procedures om tot een nieuwe post te komen.

Schaapskooi
Indien de Schaapskooi herbouwd wordt, zal dat op de plek van de oorspronkelijke moes-
tuin plaatsvinden. Bij een vaste post wordt er waarschijnlijk niet herbouwd.

Er zijn geen verdere vragen over het verslag. 
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4. Jaarverslag 2016/2017
Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgenomen.
Henriëtte Jacobs merkt op dat op pagina 10 in de een na laatste zin van het stuk over 
opleidingen strand, ‘Dit trainers’ niet klopt. Dit hoort ‘De trainers’ te zijn.
Er zijn geen verdere opmerkingen over het jaarverslag.

De voorzitter dankt de samenstellers en de commissies voor de bijdragen aan het ma-
ken van het jaarverslag.

5. Aanpassen verenigingsjaar
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De penningmeester licht het 
voorstel tot aanpassen van het verenigingsjaar toe.
Het verenigingsjaar loopt nu gelijk met het boekjaar van de KNBRD. Ten tijde van ons 
lidmaatschap was dit een verplichting. Omdat wij geen lid meer zijn hebben we meer 
vrijheid om dit zelf in te delen.
De belangrijkste reden om tot aanpassing van het verenigingsjaar te komen is om de 
technische commissie meer tijd te geven na het strand seizoen. Er is gebleken dat er 
meer tijd nodig is om het materiaal na het seizoen te inventariseren, en om zo tot een 
weloverwogen voorstel voor de benodigde budgetten voor het volgende jaar te komen.

Het voorstel is om het verenigingsjaar vanaf 1/1/2019 gelijk te laten lopen met het kalen-
derjaar. Hiervoor dienen de statuten gewijzigd te worden. De gewijzigde statuten dienen 
getoetst te worden door een notaris.
Als de statuten getoetst worden door een notaris is het ook goed om ze in het geheel na 
te lopen en waar nodig te moderniseren.
Na het toetsen zal een buitengewone Algemene Ledenvergadering worden uitgeschre-
ven, waarin de statuten worden voorgelegd aan de vergadering. Wanneer 2/3 van het 
aantal aanwezige mensen voor aanpassing stemt zal dit bij de notaris in een akte wor-
den vastgelegd, waarna de akte en de nieuwe statuten bij de kamer van koophandel 
zullen worden belegd. Dit houdt in dat er in 2018 eenmalig een verenigingsjaar van vijf 
kwartalen zal zijn.

Henriëtte Jacobs vraagt of dit consequenties heeft voor mensen die zwemmen v.w.b. 
contributie en lidmaatschap?
Antwoord: Dit heeft geen invloed op de hoogte van de contributie

Richard van der Peet vraagt of het de moeite waard is om alleen voor extra tijd voor 
budgetten n.a.v. de vraag van de Technische Commissie zo veel werk te verzetten.
Antwoord: Naast dat het de Technische Commissie meer tijd geeft, maakt het ook dat 
we beter aansluiten met bijvoorbeeld de boekhouding en budgetten bij de gemeente.
Er zit inderdaad veel werk aan, maar dat is het wel waard. Het is belangrijk een goede 
begroting te kunnen maken en daar ook de tijd voor te nemen. Het verschuiven geeft de 
ruimte om na het strandseizoen een inschatting te maken van het materiaal en eventue-
le wijzigingen naar aanleiding van de staat van het materiaal beter te budgetteren.

Pieter Vijselaar geeft (met een knipoog) aan dat het ook voor het verslag veel makkelij-
ker is. Nu staan er zoveel verschillende jaren in 2015, 2016, 2017, 2018. 

Is de ledenvergadering het eens met het voorstel en kan het bestuur de procedure voor 
de aanpassing van het verenigingsjaar en herzien van de statuten in gang zetten?

De ledenvergadering stemt met applaus in met het voorstel.
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6. Financieel verslag 2016/2017 & Begroting 2017/2018
De penningmeester neemt het financieel verslag en de begroting pagina voor pagina 
door.

Richard van Leeuwen vraagt naar de stijging in het reddingsmiddelen onderhoud
Antwoord: Deze wordt veroorzaakt door de reparatie van een aantal rescue boards.
Jessica Jonkers vraagt, naar aanleiding van de energiekosten voor de Hartenkamp, of we 
hier het komend jaar in de kou zitten. 
Antwoord: Er is een naheffing van de energiekosten over de afgelopen vijf jaar geweest 
is. Wij dachten dat de gemeente deze betaalde, maar deze zijn alsnog doorberekend. 

De heer Slootweg vraagt waarop het contributiebedrag gebaseerd is.
Antwoord: Aantal leden maal € 32,50
Is de € 32,50 voor de komende jaren vastgesteld?
Antwoord: Er is komend jaar geen wijziging voorzien. Als deze wijzigt wordt dit aan de 
ledenvergadering voorgelegd en geldt dan voor de opvolgende jaren. In verband met 
een flink aantal ondersteunende leden, leden die wel contributie betalen maar geen 
diensten afnemen, is het niet de verwachting dat de contributie sterk zal gaan stijgen.

Robin Koele merkt op dat er veel benzine niet gebruikt is

De voorzitter stelt het verslag vast en bedankt de secretaris voor het fraai uitziende ver-
slag.

7. Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Richard van Leeuwen en Michiel Hakke-
ling.
Richard leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor en hij verzoekt de verga-
dering aan de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer van de 
geldmiddelen, wat door de vergadering met applaus wordt verleend.

8. Benoemen kascontrolecommissie 2017/2018
Richard van Leeuwen heeft zijn 2e jaar als commissielid volbracht en treedt uit de com-
missie. 
De kascontrolecommissie bestaat nu uit de leden Michiel Hakkeling en Michel Bakker. 
Pieter Vijselaar meldt zich aan als reserve lid.

9. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
De voorzitter vraagt de ledenvergadering om een decharge voor het totaal gevoerde be-
leid.
Met een applaus wordt aan het gehele bestuur decharge verleend.

10. Bestuurssamenstelling
Er zijn diverse mutaties in de bestuurssamenstelling dit jaar.

Afgelopen jaar is Peter de Bolster als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur, 
met de portefeuille bestuurlijke vernieuwing. Het bestuur vraagt de ledenvergadering 
akkoord te gaan met de benoeming van Peter.
De ledenvergadering gaat met applaus akkoord met het toetreden van Peter de Bolster 
tot het bestuur.
 
Er wordt afscheid genomen van Pieter Vijselaar en zijn functie wordt niet opgevuld. Pie-
ter was ruim 21 jaar actief voor de vereniging in het bestuur, in vele hoedanigheden. 
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Pieter was secretaris, penningmeester, maar ook, namens het bestuur, toezichthouder 
zwembad. Op het strand verstrekte Pieter graag polsbandjes, al hield hij niet van zand 
tussen zijn tenen. De voorzitter bedankt Pieter voor zijn onschatbare inzet.

Richard van der Peet heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid te willen beëindigen, 
deze functie wordt niet opgevuld. Richard heeft 10 jaar als bestuurder gefunctioneerd, 
voor onder andere stranddienst, technische commissie, opleidingen en EHBO. Richard 
was voorafgaand aan zijn bestuursperiode vanaf zijn 13e op het strand te vinden soms 
vrijwel dag en nacht. De voorzitter dankt Richard voor zijn inzet, betrokkenheid, reflectie 
en vooral ook vriendschap. 

Rob van Deursen heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid te willen beëindigen. Rob 
is er niet i.v.m. zijn trouwdag. Rob is een doorgewinterd bestuurs- en commissielid, waar 
hij op zijn welbekende wijze invulling aan geeft. Zowel voor de WRB als in zijn eigen be-
drijf zet Rob zich met hart en ziel in. Dit heeft geleid tot een goed lopend bedrijf waar-
door Rob heeft gekozen voor een betere balans tussen werk en gezin. 
De functie van Rob is vacant. Bij de secretaris kan men zich aanmelden.

Daphne van der Heijden heeft aangegeven haar functie als bestuurslid te willen beëindi-
gen. Typerend voor Daphne is haar doorzettingsvermogen, de kracht en de vele energie 
die zij in het zwembad heeft gestoken. Het bestuur bedankt Daphne voor haar inzet, 
haar positieve houding en wenst haar succes met haar bloeiende praktijk. 
Jessica Jonkers heeft zich aangeboden om de functie van Daphne over te nemen. Met 
applaus stemt de ledenvergadering in met het toetreden van Jessica Jonkers tot het be-
stuur.

André Marsé treedt af na drie termijnen van vier jaren als voorzitter van de Wassenaar-
se Reddingsbrigade. Het bestuur heeft Peter de Bolster bereid gevonden de functie van 
voorzitter op zich te nemen. De voorzitter vraagt de ledenvergadering de instemming 
voor de voorgenomen wisseling. 
De ledenvergadering stemt met applaus in voor de benoeming van Peter de Bolster als 
voorzitter.

De penningmeester neemt het woord.
André is 28 jaar als bestuurder aan de vereniging verbonden geweest. Vier jaar strand-
dienstleider, vier jaar secretaris, acht jaar penningmeester en twaalf jaar voorzitter. Hij 
begon in 1999 als brengvader van Jolanda en Sonja, werd al snel bestuurslid en haalde 
zelfs strandwacht A.
In deze 28 jaar heeft André ongelooflijk veel werk verricht voor de WRB. Onder andere 
de oprichting van drie stichtingen, de koersverandering van KNBRD naar de KNRM en 
een start gemaakt met de nieuwe strandpost. 
De meeste aanwezigen zijn bekend met dit deel van André zijn inspanningen. De pen-
ningmeester haalt een aantal situaties aan die hem persoonlijk zijn bijgebleven, bijvoor-
beeld de Toyota die vast stond in het zand, met schuim tot aan de ramen als gevolg van 
een te zware aanhanger, of varen met een Novurania waarbij André als gewicht aan de 
boeg niet voldoende bleek. Indruk heeft de laatste looppatrouille gemaakt waarbij André 
en Peter tegelijkertijd een jongetje van twee uit zee trokken, nadat deze door een bran-
dinggolf was gegrepen.
De penningmeester bedankt André voor zijn inzet door de jaren heen. Het bestuur heeft 
besloten om André te belonen met de legpenning van de Wassenaarse reddingsbrigade.
Net als de andere latende bestuursleden krijgt André een waardebon en een boeket 
bloemen als dank voor zijn inzet. Zijn boeket is echter iets groter en wel om de volgende 
reden.
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Naast André neemt ook zijn vrouw Francis afscheid. Francis ondersteund al 23 jaar de 
secretarissen met het voeren van de ledenadministratie. Ook zij krijgt een cadeaubon 
als dank voor de vele uren die zij in de ledenadministratie heeft gestoken.

André richt een kort persoonlijk woord aan elk van de zittende bestuursleden. Tenslotte 
richt hij zich tot de leden van de vereniging en dankt hen voor de steun die hij heeft mo-
gen ervaren. Hij sluit af met de woorden:
“Het was mij een waar genoegen om 12 jaar lang uw voorzitter te zijn. Het is de hoogste 
tijd om ruim baan te maken voor nieuwe inzichten en beleid. Ik vraag u om het vertrou-
wen wat ik mocht hebben ook door te geven aan uw nieuwe voorzitter. WRB ik zal jullie 
missen en ik wens jullie al het goeds toe voor een mooie toekomst. Dank jullie wel.”
De ledenvergadering beloont de sprekers met een daverend applaus.

Extra ingelast agendapunt – Ere lidmaatschap André Marsé
Op dit moment last de penningmeester een extra punt in en leest de vergadering een 
voorstel van het bestuur voor:
“Vanwege de enorme inzet van André Marsé, gedurende 28 jaar, stelt het WRB-bestuur 
voor om André Marsé te benoemen tot erelid van de Wassenaarse Reddingsbrigade. ”

De ledenvergadering stemt met applaus in met het voorstel om André Marsé te benoe-
men tot erelid van de Wassenaarse Reddingsbrigade.

Er wordt een oorkonde overhandigd en de penningmeester benadrukt de voordelen die 
komen bij de titel van erelid.
• Je hoeft geen contributie meer te betalen
• Je mag elke donderdag gratis komen zwemmen

11. Toekomst Stichting Zwemopleidingen
De secretaris licht het voornemen toe om de Stichting Zwemopleidingen onder te bren-
gen in de vereniging WRB. Tijdens de verkenningen naar aanleiding van het programma 
bestuurlijke vernieuwing, bleek dat er veel organisatie druk op het zwembadbestuur 
rust. 
Naast de organisatie in het zwembad komt daar ook een stuk organisatie voor de stich-
ting bij kijken, zo voeren zij een aparte boekhouding en is er een apart bestuur. 
De stichting is opgericht om de afdracht naar de KNBRD te beperken. Een situatie die 
niet langer van toepassing is. Om de druk op de vrijwilligers te beperken en de adminis-
tratie te vergemakkelijken vraag het bestuur de ledenvergadering in te stemmen met 
het voornemen de stichting zwemopleidingen te integreren met de vereniging WRB.

Vraag: De stichting zwemopleidingen krijgt dan een andere vorm. Hoe ziet dat er dan 
uit?
Antwoord: We gaan terug naar een zwembadcommissie, verantwoordelijk voor het orga-
niseren van de zwembadopleidingen, die rapporteert aan het bestuur van de WRB.

Vraag: Blijven de boekhouding en budgetten dan wel gescheiden?
Antwoord: Er wordt nog onderzocht wat financieel de beste oplossing is, maar net zoals 
nu blijven de stromen apart inzichtelijk in de boekhouding. 

Er volgt een korte discussie over mogelijke scenario’s wanneer de WRB om redenen om 
zou vallen, en het voortbestaan van de stichting zwemopleidingen als zelfstandig ope-
rerende stichting. Er is een afhankelijkheid tussen de vereniging WRB en de stichting 
zwem opleidingen. 
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De voorzitter stelt de volgende vraag aan de ledenvergadering:
Concreet is de vraag of de activiteiten die plaatsvinden in de zwemstichting overgehe-
veld kunnen worden naar het bestuur van de WRB. Jessica zit daarin als boegbeeld van 
het zwembad en gaat aan de gang met de activiteiten as-is. Alleen niet meer in de con-
text van een stichting.

Richard van Leeuwen stelt voor om het bestuur het voorstel verder uit te laten werken 
en concreet te maken, zodat dit bij de buitengewone ledenvergadering ter tafel kan ko-
men.

De ledenvergadering is het eens met het voorstel van Richard en neemt het voorstel 
over.

12. Rondvraag
Edwin Groen: Het zwembad is met enige regelmaat erg vies. Er drijven bijvoorbeeld bos-
sen haar door het bad. 
Jessica Hier is verschillende malen over gesproken met het zwembad, zowel over het 
bad zelf als om het bad heen en bij de kleedruimtes. Het zwembad geeft aan dat er don-
derdagochtend wordt schoongemaakt. We blijven het melden maar zijn wel afhankelijk 
van het zwembad. 
Voor om het zwembad heen kunnen we zelf een stukje eigen verantwoordelijkheid ne-
men door mensen aan te spreken die met schoeisel op de lichte tegels lopen.

Robin Koele Wat mij opvalt is dat 80% van de mensen die klaar staat voor het strand-
dienst uur niet doucht voor het zwemmen. En daar wordt het water extra vies van. Bij de 
lesuren dienen de kinderen van tevoren te douchen. Bij de strandploeg mist dat. 
Als je van mening bent dat hygiëne belangrijk is dan moet je ook kijken wat je daar zelf 
aan bij kan dragen.

De voorzitter vraagt de secretaris om naast de goede tips dit ook te agenderen als punt 
voor de bestuursvergadering.

13. Presentatie programma bestuurlijke vernieuwing
De algemene ledenvergadering wordt eerst formeel gesloten. Na een korte pauze zal 
Peter de Bolster de presentatie bestuurlijk vernieuwing vertonen.

14. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:24. 
Er volgt een korte pauze waarin een drankje genuttigd kan worden. Hierna zal de inau-
gurele presentatie van de kersverse voorzitter, Peter de Bolster, plaatsvinden.
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Jaarverslag
1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018

87e verenigingsjaar

Ereleden
C. (Cor) Filius, A. (André) W.M. Marsé en P. (Peter) Mentink.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestond dit verenigingsjaar uit de volgende leden;

Naam     Functie       Jaar van aftreden  
P. (Peter) de Bolster   bestuurslid   2021 (einde 1e termijn)
P. (Peter) W. Vellenga  penningmeester  2018 (einde 1e termijn)
D. (Daniël) Koele   secretaris   2018 (einde 1e termijn)
M. (Margriet) Pool-Van Vliet  bestuurslid   2020 (einde 1e termijn)
P. (Paul) van der Heijden  bestuurslid   2018 (einde 1e termijn)
S. (Sonny) Krosse   bestuurslid   2019 (einde 1e termijn)
J. (Jessica) Verboven-Jonkers  bestuurslid   2021 (einde 1e termijn)
Bestuurslid technische commissie bestuurslid   Vacature

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 Daniël Koele.
Aan het einde van het verenigingsjaar 2017/2018 bedroeg het aantal leden 346.

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
In de Algemene ledenvergadering van 2018 hebben de leden met algemene stemmen 
mij gekozen tot uw voorzitter en met een speciale opdracht, bestuurlijke vernieuwing. Ik 
doe deze functie voor een periode van 4 jaar. Over de opdracht kom ik verderop in mijn 
verhaal op terug.
We zijn een jaar verder en er is héél veel gebeurd. In het zwembad en op het strand heb-
ben onze vrijwilligers diensten geleverd. Op het strand was het veel drukker wegens een 
prachtige zomer.
Ik wil u allen graag op reis meenemen die wij, in het kader van bestuurlijke vernieuwing, 
met alle vrijwilligers zijn begonnen op weg naar 2021. Dan hoopt de WRB haar 90-jarig 
jubileum te vieren!

Bestuurlijke vernieuwing
Doel van deze vernieuwing is onze vereniging verder te professionaliseren en toekomst-
bestendiger te maken. Betekent dit dat er in het verleden te weinig is gebeurd? Nee, er 
zijn prima ontwikkelingen geweest in het zwembad en op het strand. Daar kunt u verder 
in dit jaarverslag alles over lezen.

Maar waarom dan Bestuurlijke vernieuwing?
Als 20-jarige draaide ik stranddienst op de Wassenaars slag en waren per dag vaak meer 
dan nu vrijwilligers beschikbaar. De wereld is sterk veranderd! Vrijwilligers hebben een 
drukke baan, studerenden een baantje om hun kosten te betalen, nog andere hobby’s te 
hebben en gaan meer op vakantie, etc. De wereld is verleidelijker geworden. Mijn vakan-
tie was ca 6 weken stranddienst voor de WRB. Deze tijden zijn voorbij!
De maatschappij is, naast sneller en dynamischer, ook kritischer en meer juridisch ge-
worden. Men uit via sociale media ongenuanceerde kritiek waarvan men vaak niet weet 
wat hiervan de (negatieve) effecten zijn op de ander. De WRB heeft hier ook mee te ma-
ken, we zijn immers onderdeel van deze maatschappij.
Bij het leveren van onze diensten op het strand en in het zwembad is de verwachting 
dat wij dit professioneel invullen. Dat is logisch! Dat wij vrijwilligers zijn, doet er niet toe. 
Mensen vinden het allemaal prachtig dat we dit als vrijwilligers doen. Maar als er iets 
niet helemaal gaat naar hun verwachting, kan dit leiden tot mogelijk vervelende discus-
sies. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, gaan we investeren in het verder verbete-
ren van processen in het zwembad en op het strand.
De WRB is een vereniging van vrijwilligers. Maar vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend! Op el-
kaar kunnen rekenen in beschikbaarheid, vakmanschap en onder soms moeilijke/span-
nende omstandigheden samenwerken, is vanzelfsprekend. De WRB is een ‘organisatie’ 
waar de klant van ons op kan rekenen, maar je krijgt geen ‘salaris’. Wat krijg je dan wel?
Mijn eigen ervaringen zijn en wat WRB’ers mij vertellen; je leert veel van samenwerken, 
je kunt ervaringen en inzichten gebruiken in je studie en verdere loopbaan, je betekent 
wat voor de maatschappij en je doet er maatjes op voor het leven. Een resultaat dat niet 
in geld is uit te drukken!
Om onze vrijwilligers optimaal voor te bereiden op hun taak wordt gezorgd voor ge-
schikt materiaal, opleidingen, trainingen en begeleiding. Bestuurlijke vernieuwing voegt 
daaraan toe dat vanuit onze nieuwe visie:

1. We ons meer richten op de afnemer (focus);
2. Procesgerichter samenwerken (betere communicatie & via kortste route naar 

resultaat);
3. Nog meer op feiten gebaseerd verbeteren;
4. Lifeguards en instructeurs nog beter opleiden in hoe leiding te geven aan onze 

vrijwilligers;
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Ook het bestuur heeft zich de spiegel voorgehouden en naar de leden geluisterd om te 
bepalen wat zij zelf beter kan doen. Daar zijn stappen in gezet. Ik denk aan bijvoorbeeld 
het gebruik van een dashboard waarmee financieel, op processen, klant- en Lifeguard 
tevredenheid en het projectmatig verbeteren de vereniging nu beter wordt bestuurd. 
Maar ook het faciliteren van projectteams en commissies is hier onderdeel van geweest.

Wanneer zijn we klaar met Bestuurlijke vernieuwing?
Dit veranderproces gaat voor een belangrijk deel over gedragsverandering. Dat doe je 
niet in een weekje. We hebben een jaar van inventariseren van waar we staan, achter de 
rug. Komende twee jaar staan in het teken van verbeteren, evalueren en verder bijstu-
ren. Onderdeel van verbeteren is o.a. het selecteren, opleiden en begeleiden van meer 
middenkader en het vandaar uit mogelijk doorstromen van kandidaat-bestuursleden. 
Het laatste jaar van mijn periode als voorzitter is bedoeld voor de selectie van opvolgers 
voor een aantal bestuursleden die dan het bestuur gaan verlaten.

Vernieuwen strandpost

Laatste nieuws!

De WRB-werkgroep heeft het WRB-bestuur geadviseerd om te kiezen voor een modulair 
seizoen-gebouw op het strand en heeft hiervoor een functionele specificatie opgesteld. 
Deze keuze is gemaakt omdat niet te voorspellen is hoe het klimaat en het strand, o.a. 
ten gevolge van de zandmotor, een veel breder strand en een aangroei van de duinen 
ontwikkelt. Met de keuze voor een modulair seizoengebouw zijn we naar de toekomst 
toe flexibel. Het advies is door het WRB-bestuur overgenomen, eind vorig jaar met de 
Gemeente Wassenaar besproken en op 18 januari 2019 is een vervolg overleg geweest 
met de Wethouder en zijn ambtenaren hoe dit verder aan te pakken. Doel is, indien de 
Gemeenteraad van Wassenaar akkoord gaat, april 2020 over een nieuw strandgebouw 
te beschikken. Voor seizoen 2019 wordt, in overleg met de WRB, bekeken wat noodzake-
lijk is om het huidige gebouw nog voor één seizoen veilig en bruikbaar te maken.

Tot slot
Het afgelopen jaar is de ‘winkel’ open geweest en gelijker tijd is eraan van alles gewerkt 
om de brigade te versterken voor haar toekomst. Dit heeft veel van onze vrijwilligers, tijd 
en energie, gevraagd. Ik ben mij hiervan zeer bewust!
Het bestuur is zeer trots op onze gemotiveerde vrijwilligers. Dank aan allen, zij zijn de 
vereniging!
Tevens past hier een woord van dank aan alle ouders, al onze ‘buren’ op en rond het 
strand en in de Hartenkamp, personeel Sterrenbad Wassenaar, ambulancepersoneel, 
regionale alarmcentrale, brandweer Wassenaar, politie Haaglanden, Gemeente Wasse-
naar, lifeguarding.nl, buurtbrigades, Reddingsbrigade Nederland, KNRM Scheveningen, 
KNRM Katwijk, KNRM Noordwijk, KNRM hoofdkantoor IJmuiden, Kustwacht en iedereen 
die dit jaar ons in ons werk hebben bijgestaan.

Ik wens u allen een gezond en gemotiveerd jaar toe!
Peter de Bolster
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Stranddienstcommissie
Dit jaar liep ons strandseizoen van 10 mei tot 16 september, maar omdat mei begon 
met een aantal erg warme dagen hebben een paar lifeguards besloten om al in het 
weekend van 5 en 6 mei hun eerste uren te draaien om zo de badgasten die er vroeg bij 
waren te assisteren. 
Deze zomer stond sowieso in het teken van het warme weer. De hoeveelheid zon zorgde 
er voor dat er veel badgasten naar het strand kwamen om te zonnen of een verkoelende 
duik te nemen. Hierdoor was de nood hoog om genoeg lifeguards op de post te hebben 
ook groter. De leden van de strandcommissie, maar ook lifeguards zelf, zijn dan ook ac-
tief bezig geweest om voor voldoende lifeguards op het strand te zorgen. 
Vanuit de opleiding kwamen er dit seizoen 12 lifeguards en zij hebben allemaal 10 dagen 
gedraaid waardoor er veel uren voor het rooster beschikbaar kwamen. Tijdens de warm-
ste dagen is het gelukt om voldoende lifeguards en een chauffeur te hebben helaas 
geldt dat niet voor alle dienst dagen. 
Het warme weer zorgde er ook voor dat er veel activiteiten waren op en rond het water. 
Deze gingen helaas niet allemaal even goed. Zo heeft de zeilvereniging 3x een flare de 
lucht in geschoten omdat men problemen had met de boot. En zijn er een aantal surfers 
gewond of materiaal kwijt geraakt. Maar ook op het fietspad zijn wij een aantal keer in 
actie gekomen vanwege valpartijen van fietsers.

Hieronder een klein overzicht van een aantal inzetten:
• Redding jonge kitesurfer: De surfer was vermoeid en kon niet meer zelfstandig bij de 

kant komen.
• Onwel worden tijdens de kippenloop: Een wandelaar voelde zich niet goed bij aan-

komst strandtent is daar opgevangen door ons en overgenomen door het Rode Kruis 
en later ambulance.

First responder Hulpverlening: 
• Wielrenner was ten val gekomen op het fietspad en moest verbonden en onder-

steunt worden daarna met ambulance meegegaan.
• Snijwond Meijendel: Jongetje stapte na 5 minuten op het strand in een schelp wond 

verbonden en doorgestuurd naar de huisarts voor hechtingen.
• Onbemande catamaran: Catamaran ging er vandoor terwijl de bemanning er nog 

niet opzat. Bemanning uiteindelijk op de catamaran gekregen.
• Zinkende catamaran: Een catamaran was lek geraakt waardoor 1 drijver volliep er 

zaten jonge mensen aan boord deze zijn naar de kant gebracht door ons. De zeilver-
eniging heeft de catamaran al zinkend kunnen verslepen.

Natuurlijk hadden we ook de standaard EHBO gevalletjes als splinters, schaafwondjes en 
kwallenbeten en zijn er een aantal kinderen zoekgeraakt maar gelukkig is iedereen ook 
weer gevonden. 
Dan willen wij als laatste nog iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen heeft inge-
zet op het strand. 

De Stranddienstcommissie
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De opleidingscommissie
2018 was een jaar waarin er zoals ieder jaar verschillende opleidingen en trainingen zijn 
gegeven, door een kleine groep enthousiaste trainers.

Er zijn 11 nieuwe beach lifeguards en 5 nieuwe assistants beach lifeguards opgeleid. 
Welkom op het strand, welkom bij de vereniging!
Een groep junior lifeguards en Goud + kandidaten uit het zwembad is zes middagen 
op het strand geweest om kennis te maken met de stranddienst, waarbij ze hebben 
geoefend met alle activiteiten die stranddienstleden doen, zoals varen en zwemmen in 
zee. We hopen dat zij volgend jaar enthousiast terug komen om te starten als assistant 
beach lifeguard. 38 Lifeguards deden een renewal en 74 lifeguards en assistants zijn 
bijgeschoold in de EHBO en hebben weer een up to date FAN diploma.

Bij het schrijven van het jaarverslag is de opleiding en herhaling in het gebruik van zuur-
stof d.m.v. DAN gepland. Hiervoor zijn ongeveer 30 kandidaten, waarvan er 10 nog dit 
jaar worden bijgeschoold en  de anderen begin 2019 hun bijscholing kunnen volgen.
Een ander belangrijk onderdeel van de strandopleiding is het varen op zee en rijden op 
strand. Voor lifeguards is het van belang om zo breed mogelijk inzetbaar te zijn, daar 
hoort varen en rijden bij.

Om dit mogelijk te maken zijn er opleidingen op de boot, de waterscooter, het all terrein 
voertuig en de auto. Er zijn weer een groot aantal beach lifeguards opgeleid, maar min-
stens zo belangrijk zijn de trainingen gedurende het seizoen. Trainingen worden gege-
ven op trainingsavonden, maar ook tijdens de stranddienst wordt geoefend om compe-
tent te blijven en vaardigheden uit te breiden.

Voor alle opleidingen is het van belang dat de vaardigheden die de lifeguard heeft aan-
geleerd regelmatig herhaald worden, daarom zijn er gedurende het hele jaar train ing en, 
naast de trainingsavonden op het strand. 

Zo waren er ook dit jaar weer verdiepingstrainingen op het gebied van eerste hulp; wat 
gebeurt er NA de eerste hulp met een persoon? De eerste verdiepingsavond van het 
jaar was een bijzondere, naast verdieping op het onderwerp CVA, vertelde één van onze 
lifeguards over zijn traumatische ervaring op EHBO gebied en de begeleiding en behan-
deling die hij hiervoor heeft gehad. Tijdens zijn verhaal vloog er regelmatig een helikop-
ter over. Om een lang verhaal kort te maken; we hebben uiteindelijk geholpen bij het 
zoeken naar een vermist meisje in Wassenaar. Alle hulp die wij bieden aan anderen, kan 
een traumatisch effect op de hulpverlener hebben, omdat het je normale gang van za-
ken doorbreekt en je confronteert met het leed van een ander,  in welke vorm dan ook. 
Het is belangrijk dat we hier met elkaar aandacht voor hebben. Je hebt elkaar nodig en 
moet op elkaar kunnen vertrouwen. 

Tijdens een andere EHBO avond hebben we met elkaar gekeken naar letsel van kwallen, 
pietermannen, wespen, splinters, brandwonden en rug- en nekletsel.
In het zwembad hebben we de reanimatievaardigheden geoefend. Ook de zwemtesten; 
hoe fit ben je voor het komende seizoen, waren aan het begin van het jaar.
Het kamp-weekend, zo vlak voor de start van het seizoen was het perfecte moment om 
aan teambuilding te werken. 

In de maanden juni, juli en augustus wordt er twee avonden per week training gegeven. 
Naast zwemmen, varen en rijden  was er ook aandacht voor communicatie, omgevings-
kennis, samenwerken, techniek en onderhoud van het materiaal, de wervelplank en lei-
ding geven. Een training samen met KNRM Scheveningen was een succes.
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Na afloop van het seizoen is er een skills update voor lifeguard instructeurs geweest, zo-
dat zij bekwaam blijven in het lesgeven en over extra achtergrondinformatie beschikken.
Naast alle praktische uitvoering hebben we dit jaar met elkaar gewerkt aan een oplei-
dingsplan voor het nieuwe jaar. In dit plan is extra aandacht voor varen en rijden, meer 
lifeguards zouden deze competenties moeten beheersen;  dat vinden we wel heel erg 
belangrijk en noodzakelijk voor het bewaken van het strand. 

We denken nu al na over de start van het nieuwe seizoen, waarbij een startup dit jaar 
niet mag ontbreken. Voordat het seizoen begint willen we een dag lang met elkaar alle 
vaardigheden nog een keer oefenen,  zodat we zelfverzekerd het seizoen kunnen star-
ten.

We hebben een kleine groep opleiders, die we graag uitbreiden. Lijkt het je leuk om een 
bijdrage te leveren in welke vorm dan ook, laat het ons dan weten. Je hoeft geen jaren 
ervaring te hebben, we nemen je graag stap voor stap mee in het geven van opleidin-
gen.

We kijken terug op een geslaagd jaar en vooruit naar een jaar met nieuwe mogelijk-
heden.

De opleidingscommissie

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft ook dit jaar 3 activiteiten georganiseerd voor de jonge redders 
van de vereniging. Onze visie was om zo veel mogelijk kinderen te enthousiasmeren en 
actief te maken.
• Op 23 maart zijn de jeugdleden aan de gang gegaan met verschillende bordspellen 

waarbij de leden van de jeugdcommissie meededen en het eten en drinken verzorg-
de voor de kinderen. Halverwege de avond is er een kennismakingsspel gedaan met 
de kinderen. Hierbij waren 15 kinderen aanwezig, dit waren er veel van de groep 
Goud.

Voor de ouders en kinderen die nog nooit eerder op de Hartenkamp waren geweest 
werd er van te voren en achteraf een rondleiding gegeven op de Hartenkamp.

• Op 19 mei zijn wij met de commissie en 14 kinderen naar de KNRM in Scheveningen 
op bezoek geweest. Van te voren hebben wij de ouders en de kinderen die nog niet 
op de HK zijn geweest een rondleiding gegeven. Robin, Casper, Sonny, Bastiaan wa-
ren mee als begeleiding en chauffeurs. En Paul en zijn stagiaire sloten later aan.

Het contact met de KNRM is gelegd met Sander Kuipers, vanuit de KNRM 
Scheveningen zijn zij ook erg enthousiast geweest over het bezoek. De kinderen hebben 
daar meegevaren met de boot, Kitty, een presentatie gekregen en een rondje gereden in 
de strandwagen. 

• Vrijdag 6 juli heeft de commissie een open middag georganiseerd voor de jonge red-
ders en hun familie. Hierbij zijn 29 geïnteresseerde aanwezig geweest. Waarvan er 10 
leden zijn. De aanwezigen kregen een rondleiding en er waren wat activiteiten geor-
ganiseerd. 
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De ontwikkelingen die wij hebben doorlopen houden wij graag vast en gaan wij graag op 
door. Hier wordt mee bedoelt het oudercontact, het enthousiasmeren van de kinderen 
en het organiseren van diverse activiteiten met een doel.
Onze visie voor komend jaar is dat er een brief opgesteld wordt waarbij wij de ouders/
verzorgers zo vroeg mogelijk willen informeren wanneer de activiteiten plaatsvinden. 
Zodat iedereen er nu al rekening mee kan gaan houden.

Dit jaar bestond de jeugdcommissie uit: Casper Vellenga, Daphne Voorham, Sonny Kros-
se en Esma Hoogendijk

Stichting Zwemopleiding WRB 
Het afgelopen seizoen zijn weer diverse kinderen geslaagd voor een zwemdiploma. Dit 
jaar hebben wij 63 zwemdiploma’s A, B of C uit kunnen reiken en 110 diploma’s aan onze 
Jonge Redders. 
Iedere donderdagavond is het een drukte van jewelste tijdens de lesuren van de WRB.  
De banen liggen goed vol met enthousiaste kinderen en (jong) volwassenen. 
Voor de kinderen die willen starten met de zwemopleiding is een wachtlijst.  Het afgelo-
pen jaar zijn ook weer veel kinderen (zij)ingestroomd bij diverse diploma’s. 

ABC
Afgelopen seizoen is keihard gewerkt om aan de eisen van de licentie NRZ-NPZ te vol-
doen. En dat is gelukt! In mei van dit jaar is de audit met een positief advies afgesloten 
en mogen we de licentie Zwem ABC voeren. Afgelopen seizoen is al volgens de nieuwe 
eisen afgezwommen. 
Vanaf september is ook  gestart met een hoofdinstructeur aan het bad. De taken van de 
hoofdinstructeur zijn onder ander het opvangen van nieuwe zwemmertjes,  te woord 
staan van ouders over de zwemvorderingen van hun kinderen en het geven van tips en 
aanwijzingen aan de instructeurs. Deze rol wordt vervuld door Leanne Wouters. 
Afgelopen seizoen is gewerkt aan het “Project A”. Doel van dit project is onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden om de wachttijd op de wachtlijst terug te dringen. Onder-
deel van dit project is een enquête onder de instructeurs. Dit heeft mooie inzichten op-
geleverd. Dit heeft onder andere geleid tot het invullen van de rol van hoofdinstructeurs, 
is de wens  tot opleiden van instructeurs bevestigd en is een herindeling van de badjes 
in het doelgroepenbad doorgevoerd.

Jonge Redders
Ook hier is vanaf september gestart met een hoofdinstructeur aan het bad. Deze rol 
wordt door Hans van Rijssel ingevuld. Bij de Jonge Redders is het puzzelen om er voor te 
zorgen dat de banen niet overvol liggen. Maar ook in het afgelopen seizoen is dit weer 
gelukt. Gezwommen wordt volgens de eisen van de diplomalijn Jonge Redders. Zowel 
kinderen, ouders als instructeurs zijn enthousiast over deze diplomalijn. 

Instructeurs
Ook dit jaar is de WRB veel dank verschuldigd aan haar instructeurs! Iedere donderdag-
avond verzorgen zij op vrijwillige basis de zwemlessen en leiden zij kinderen op voor 
hun zwemdiploma. 
De licentie brengt ook met zich dat de instructeurs geschoold en bijgeschoold moeten 
zijn. Om hier verder gevolg aan te geven zijn aan het einde van dit seizoen een aantal 
partijen benaderd om een basiscursus Zwem ABC te verzorgen voor onze instructeurs. 
Inmiddels is deze cursus van start gegaan.
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Bestuur
In overleg met het verenigingsbestuur is gekeken naar de mogelijkheden van herinrich-
ten van de stichting. Een voorstel tot herinrichten maakt onderdeel uit van de agenda 
van deze algemene ledenvergadering. 
Jessica Verboven is afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur van de vereniging met 
het takenpakket zwembad en heeft hiermee het stokje overgenomen van Daphne van 
der Heijden. 
Wij danken nogmaals alle instructeurs voor hun inzet langs het bad iedere donderdag-
avond!

Lilian Vellenga, Marjolein Koning, Ruben Voorham en Jessica Verboven
Stichting Zwemopleiding WRB  

Technische Commissie
Materiaal
Afgelopen winter is de technische commissie weer druk bezig geweest om al het materi-
aal weer gereed te krijgen voor het zomerseizoen. De buitenboordmotoren, RWC’s, Pola-
ris en de Toyota zijn naar de dealers geweest voor hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.
In samenwerking met de EHBO commissie is ook al het EHBO materiaal gecontroleerd 
en waar nodig bijbesteld.
Gedurende het seizoen zijn er veel problemen geweest met 1 van de RWC’s, wat ertoe 
geleid heeft dat hier een leen RWC voor is gekomen vanuit de KNRM.
De Polaris heeft het einde van het seizoen ook net niet gered, door een waarschijnlijke 
fabricagefout in een aandrijfas en problemen met de onderdelenvoorziening heeft hij 
een paar maanden bij de dealer gestaan.

Communicatiemiddelen
Met de portofoons zijn dit jaar geen problemen geweest, er zijn nieuwe waterdichte 
zakken aangeschaft die een stuk degelijker zijn en dit heeft ervoor gezorgd dat er geen 
defecten zijn geweest en dat het geluid hierdoor ook luid en duidelijk was in en rond het 
water.

Redmiddelen
Dit jaar is er voor het eerst geen schade geweest aan de rescueboards.

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 per-
soonlijk benaderd. Het is van belang dat problemen met materiaal en de strandpost ge-
meld worden om te zorgen dat we veilig kunnen werken en kunnen vertrouwen op ons 
materiaal.

Vervanging materiaal
Voor komend seizoen is het de bedoeling om een RWC te vervangen, hiervoor is aan het 
eind van het seizoen proefgevaren in Katwijk met een aantal potentiële kandidaten. Dit 
is gedaan door een aantal leden van de vaaropleiding en een aantal stranddienstleden.
Ook worden een aantal impactvesten vervangen, deze voldoen niet meer aan de veilig-
heidseisen.
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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, zo-
als wat aanpassingen aan de Hartenkamp zelf, die niet in de avond gedaan kunnen wor-
den. Iedereen is welkom om een handje te komen helpen of gezellig een bakje koffie te 
komen drinken, die staat vanaf 19:00 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 of via info@wrb.
biz.

De TC bestond dit seizoen uit Rob van Deursen, Edwin Groen, Stephan Knijnenburg en Basti-
aan Crooijmans.

Feestcommissie
Leuke wrb-ers,

Wat was het weer een top jaar. Met heerlijke stranddagen en een awesome team. Terug 
kijkend op dit jaar hebben we een glow in the dark party gehad, een heerlijke BBQ en 
een goede schollenfuif als afsluiter. 
Velen doen hard hun best om in thema gekleed te komen wat wij dan ook graag terug 
zien in de komende feesten.  
Ook is dit jaar ons team een beetje aangepast, zo is Ingeborg helaas gestopt maar heb-
ben we daar Bart voor terug. 
Volgend jaar zal het goede voornemen van de feestcommissie zijn: veel feestjes en lek-
ker swingen. Wij wensen jullie een feestelijk 2019 toe.

Liefs de feestcommissie
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Social Media
Sinds april 2018 wordt onder leiding van Myrthe de WRB vertegen-
woordigd op social media.  Facebook en Instagram zijn de gevoerde 
platformen. Volg je ons nog niet, doe dat dan snel. Door het jaar 
heen houden we jullie op de hoogte van de gang van zaken, maar 
laten we jullie ook kennismaken met onze vrijwilligers. Dit heeft hele 
leuke portretten opgeleverd.

Buiten de portretten van onze vrijwilligers geven wij regelmatig informatie over het 
strand, zwembad of evenementen waar de WRB bij betrokken is.
Door de goede basis die er was en de regelmatige posts, zien we resultaat met een 
steeds groter aantal volgers en een hogere betrokkenheid van onze volgers. 
Op Facebook loopt het aantal volgers inmiddels richting de 750 en ook op Instagram is 
er het afgelopen seizoen een forse toename met 100 volgers te zien.  De volgers zijn erg 
geïnteresseerd in de werkzaamheden van onze vrijwilligers. De posts met de portretten 
van onze vrijwilligers, de 15 van Wassenaar en de uitleg over de vlaggen werden het 
meest gedeeld.

Dank jullie wel voor de tips, tekst en foto’s (in landscape ;-) ) die wij soms krijgen voor het 
plaatsen van posts.
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Omschrijving BEGROTING                  
2017 / 2018

Cijfers per              
30-09-18

BEGROTING         
2018 / 2019

Kosten materiaal en behuizing      
Huur Hartenkamp 1.000,00 1.000,00 1.250,00
Energie Hartenkamp 2.000,00 1.739,23 2.150,00
Belastingen Hartenkamp 350,00 309,75 500,00
Onderhoud werkplaats 500,00 0,00 550,00
Telefoon/internet Hartenkamp 750,00 779,35 925,00
Kleine aanschaffingen Hartenkamp 200,00 226,33 200,00
Overige kst Hartenkamp 400,00 65,32 450,00
Strandpost 250,00 0,00 250,00
Onderhoud boten 250,00 0,00 250,00
Onderhoud bb motoren 500,00 830,68 500,00
Trailers boten 450,00 1.058,75 1.800,00
Onderhoud RWC 2.000,00 4.136,62 1.000,00
Onderhoud 4WD (Toyota) 3.500,00 1.979,09 4.000,00
Onderhoud ATV (Polaris) 500,00 852,97 1.500,00
Voertuig verzekering 1.750,00 1.381,36 1.500,00
Reddingmiddelen onderh 1.600,00 629,24 1.100,00
Communicatiemiddelen 1.500,00 522,21 500,00
  17.500,00 15.510,90 18.425,00
Productiekosten  

Stranddienst algemeen 5.000,00 4.129,67 4.200,00
Energiekosten strandpost 100,00 0,00 0,00
Telefoon/internet strandpost 1.250,00 1.061,58 1.100,00
Brandstoffen 3.500,00 2.948,62 3.000,00
Maaltijdvergoeding stranddienst 400,00 242,55 400,00
Kleding stranddienst 1.500,00 0,00 6.000,00
Huur zwembad strandploeg 4.000,00 3.727,08 3.800,00
  15.750,00 12.109,50 18.500,00
Persoonsgebonden kosten  

Assurantien 1.750,00 1.624,31 1.750,00
Stranddienst vrijwill verg 3.000,00 2.309,00 3.000,00
Opleidingen algemeen 3.000,00 4.365,48 5.300,00
EHBO opleidingen 2.000,00 2.337,46 4.070,00
  9.750,00 10.636,25 14.120,00
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Overige algemene kosten      

Alg, bestuurskosten 3.500,00 3.890,23 3.500,00
Projecten 2017 0,00 558,88 0,00
Porti 500,00 495,68 600,00
Evenementen 1.500,00 1.027,49 1.500,00
Bankkosten 500,00 237,68 275,00
Overige kosten 100,00 0,00 100,00
  6.100,00 6.209,96 5.975,00
Totaal lasten 49.100,00 44.466,61 57.020,00
Inkomsten  

Gemeente exploitatiebijdrage 30.900,00 29.932,00 30.900,00
Contributie 11.700,00 10.659,78 10.335,00
Rente 12,50 10,91 10,00
Giften 50,00 317,00 50,00
Uitname egalisatiefonds 11.585,50 3.547,16 15.725,00
Totaal baten 54.248,00 44.466,85 57.020,00
Zwemopleidingen  

Huur zwembad 23.000,00 17.754,24 17.221,38
Gemeente subsidie zwemop-
leidingen 17.852,00 17.754,00 17.221,38
Resultaat (kosten) 5.148,00 0,24 0,00
Resultaatberekening  

Totaal lasten 54.248,00 44.466,85 57.020,00
Totaal baten 54.248,00 44.466,85 57.020,00
Resultaat 0,00 0,00 0,00

Balans per 30 september 2018
Activa 30-09-17 30-09-18 Passiva 30-09-17 30-09-18
Reddingsmaterialen 36.535,52 36.535,52 Kapitaal 26.612,61 26.612,61
Nog te ontvangen 1.541,97 0,00 Vooruit ontv. contribuitie 4.387,28 1.072,50
Vooruitbetaald 268,17 208,22 Nog te betalen 6.792,65 7.061,25
Liquide middelen 84.263,39 103.524,91 Egalisatiefonds 84.816,51 105.522,29
  122.609,05 140.268,65   122.609,05 140.268,65



Pagina 22 Algemene Ledenvergadering 2018
8 februari 2019

WASSENAARSE REDDINGSBRIGADE

Projecten
Het afgelopen jaar zijn er veel projecten gedraaid door onze vrijwilligers. Projecten om 
onze werkwijze te verbeteren, nieuwe technieken te evalueren en om specificaties op te 
stellen voor de nieuwe strandpost. Projecten bijdragend aan het streven naar een steeds 
veiliger omgeving in en om het water, in het zwembad en aan de Wassenaarseslag. 

‘Project A’ is het eerste project dat gestart is. In het zwem-
bad is de route naar zwemdiploma A onderzocht door de 
projectgroep, met als doel de doorstroming te bevorderen 
en de wachttijd te verkorten. Met behulp van de enthousias-
te instructeurs, heeft dit project nu al geleid tot diverse ver-
beteringen in het proces, waarbij er ondersteuning is gekomen van hoofdinstructeurs, 
er bijscholing plaats vindt voor instructeurs en er een van de ‘badjes’ uit de keten naar 
zwemdiploma A gehaald kon worden.

Voor de aansluiting van onze jeugdopleidingen, het Jonge Redders programma in het 
zwembad, op de strandopleidingen 
is de jeugdcommissie van groot be-
lang. In 2018 is de jeugdcommissie 
een project gestart om de door-
stroom van jeugdleden te inventa-
riseren en te onderzoeken of deze 
te verbeteren is. Hieruit zijn door de 
strandcommissie en het bestuur een 
aantal doelen gesteld. Een van die 
doelen is de Jonge Redders te blijven 
motiveren. Het aanleren van diverse 
vaardigheden en begrippen, terwijl 
we leuke activiteiten organiseren die 
te maken hebben met het werk van 
de Reddingsbrigade. Bijvoorbeeld het bezoek aan de KNRM in Scheveningen, waar ze op 
een leuke manier bekend worden gemaakt met het reddingswerk van deze professionals. 
Maar ook de Sterrenwacht in Leiden, waar onder andere wat te leren is over de aantrek-
kingskracht van de zon en de maan en de samenhang met het getij. 

De lifeguards en assistent lifeguards hebben twee processen onderzocht en nieuwe com-
municatie apparatuur via het 4G netwerk getest. 
De projecten ‘Bewaken strand en zee’ en ‘Redden en verlenen hulp aan mensen’ hebben 
betrekking op de werkwijze op het strand en hoe deze verbeterd kunnen worden. De 
enquête onder de lifeguards en assistent lifeguards diende als input voor de projecten. 

Brown-paper sessies met 
zeer betrokken lifeguards en 
assistent lifeguards leidde 
tot mogelijke verbeteringen 
in de processen. 
Voor ‘bewaken strand en 
zee’ zijn aanpassingen in de 
dag processen aangebracht 
vanuit de brown-paper ses-
sies. Deze aanpassingen zijn 
in pilots op het strand getest 
door onze lifeguards en le-
den van het projectteam. 
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Uit de evaluatie blijkt dat de aanpassin-
gen bijdragen aan de onderlinge commu-
nicatie, planning van de dag en uniformi-
teit van de uitstraling.
Het project ‘Redden en verlenen hulp aan 
mensen’ heeft gekeken hoe er het effici-
entst en veiligst gewerkt kan worden tij-
dens een actie of inzet. Diverse lifeguards 
en assistent lifeguards hebben cases uit-
gewerkt en vervolgens samen met het 
projectteam geanalyseerd. Daarnaast zijn 
er voor dit project een aantal pilot cases 
op het strand uitgevoerd. De komende 
periode zullen leerpunten beschikbaar 
komen welke in de procedures verwerkt 
zullen worden.
Het project ‘Push to talk’ is een samenwerking tussen de WRB, Priocom, T-Mobile en Flash. 
Het project heeft als doel Assistant- & Lifeguards de mogelijkheden van de Push to talk 

dienst (Portofonie over 4G netwerk) te 
laten verkennen en de beperkingen te 
inventariseren door gebruik te maken 
van devices binnen het werkgebied van 
de WRB. Deze pilot heeft ook de inte-
resse van de KNRM en reddingsbriga-
des Nederland, welke dan ook over 
onze schouder meekijken. Tijdens een 
kickoff hebben de leveranciers de as-
sistent lifeguards en lifeguards bekend 
gemaakt met de apparatuur en de wer-
king ervan. Na de drukbezochte kickoff 
is er een pilot van de apparatuur ge-
weest, welke samenviel met de pilots 
voor de projecten ‘Bewaken strand en 

zee’ en ‘Redden en verlenen hulp aan mensen’.
Tijdens de pilot hebben onze vrijwilligers onderzocht of de apparatuur voldoet aan de ge-
stelde eisen en of de dekking in het gebied en op het water toereikend is. De evaluatie van 
de pilot is met de leveranciers gedeeld en deze heeft inmiddels geleid tot de toezegging 
dat komend seizoen een aanvullende pilot plaats zal vinden. 

In de laatste maanden van 2018 heeft een projectteam heel veel werk verricht aan het 
opstellen van functionele eisen voor de opvolgende strandpost. In het resulterende do-
cument zijn zowel een jaarrond als een seizoensgebouw uitgewerkt. Het zeer professio-
neel ogende document en bijbehorende aanbeveling is door het bestuur overgenomen. 
Inmiddels is er contact met de betrokken wethouders en zullen binnenkort de volgende 
stappen gezet worden.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet, in het zwembad, aan de Wassenaarse-
slag, in de projecten, maar ook op andere niet altijd zichtbare plekken in onze vereniging. 
De projecten laten zien dat er over de hele keten, van zwembad naar het strand ontwikke-
lingen geweest zijn en zullen komen om onze vereniging steeds beter te maken.  
Hierbij geldt dat vele handen licht werk maken en willen wij nogmaals wijzen op de op-
roep voor vrijwilligers op de eerste bladzijde.
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I N  M E M O R I A M

Op 14 augustus 2018 
overleed 

Hugo van Zuijlen 
van Nijevelt

De heer Van Zuijlen van 
Nijevelt, oprichter van 
attractiepark Duinrell, 
had het al tijd goed voor 
met de Wassenaarse 
Reddingsbrigade.
Vrijkaartjes voor het Ti-
kibad, kleding voor het 
deelnemende team aan 
het televisieprogram-
ma “Zeskamp” zijn daar 
twee voorbeelden daar-
van.

Op 31 oktober 2018 
overleed 

Willem van Schaik

Wim van Schaik was 
secretaris van de WRB 
van november 1979 tot-
en-met oktober  1986. 
Gedurende deze zeven 
jaren heeft Wim vele 
verslagen van vergade-
ringen vastgelegd.
Wij zijn Wim veel dank 
verschuldigd voor zijn 
rol in de historie van 
onze vereniging.

Het WRB bestuur heeft namens de vereniging aan beide families, door middel 
van een kaart,  hun medeleven getoond.
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WASSENAAR 14 oktober
De Wassenaarse Reddingsbrigade is 
door de 15 van Wassenaar verkozen tot 
lokaal goed doel. De hardlopers kiezen bij 
deelname voor welk goed doel zij lopen. 
Diverse vrijwilligers hebben zich deze dag 
ingezet om de WRB te promoten.
Veel lopers kozen voor de WRB, wat 
resulteerde is een mooie opbrengst van   
€ 2280,- De opbrengst komt ten goede van 
de zwemopleidingen van de WRB.
Een zeer mooie en welkome bijdrage waar 
al onze instructeurs en Jonge Redders 
profijt van hebben.

VALKENBURGSE MEER 
29 september
Vandaag zwom-
men de ‘zwem-
vriendinnen aan 
de slag’ twee 
kilometer in het 
open water van het 
Valkenburgse meer. 
Dit allemaal voor het 
goede doel, de KWF 
kanker bestrijding. 
Vier vrijwilligers 
van de Wasse naar-
se Reddings brigade 
hielden een oogje in het zeil. Vanaf het water en vanaf de kant. Het werd een heerlijke 
ochtend met fris water en een schitterend resultaat. Dames proficiat!

Enkele opvallende verenigingsmomenten

DE 15 VAN WASSENAAR

ZWEMVRIENDINNEN AAN DE SLAG



Pagina 26 Algemene Ledenvergadering 2018
8 februari 2019

WASSENAARSE REDDINGSBRIGADE

WASSENAAR 1 januari
Ook dit jaar stonden de echte diehards weer te springen om het water in te gaan tijdens 
de nieuwjaarsduik. Onze lifeguards hielden een oogje in het zeil op de deelnemers 
van het evenement.

WASSENAAR 24 juni
Vandaag zijn er 11 nieuwe lifeguards geslaagd voor hun Beach Lifeguard examen! 
De kandidaten hebben een zwemtest, EHBO-examen, een theorietoets en een 
praktijkonderdeel met succes afgelegd. We zijn erg blij met deze nieuw groep. Zij gaan 
zich deze zomer als vrijwillige lifeguard inzetten op het strand.

NIEUWJAARSDUIK

GESLAAGD!!
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Reddingsbrigade redt twee jongens op krokodil uit zee
WASSENAAR 12 augustus
De reddingsbrigade in Wassenaar is zondagmiddag uitgerukt om twee jongens uit zee 
te redden. De jongens van 13 en 14 jaar oud, waren op een opblaas krokodil de zee 
in gegaan, maar konden niet meer op eigen kracht terug naar het strand komen. De 
schrik zat er goed in, maar gelukkig hebben de jongens niets overgehouden aan het 
incident. Verdrinkingen in zee of ander zwemwater komen deze warme zomer bijna 
twee keer zoveel voor als in een normaal jaar.
Texel
Zaterdag is op Texel een drenkeling overleden. De 50-jarige man probeerde zijn 10-ja-
rige zoontje uit het water te halen, maar kwam bij de reddingspoging zelf om het leven.

UIT DE KRANT
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JEUGDCOMMISSIE

SCHEVENINGEN 19 mei
Vandaag mochten onze jeugdleden een kijkje achter de schermen nemen 
bij onze KNRM collega’s in Scheveningen. Hier kregen ze uitleg over het red-
dingstation en mochten ze meevaren op de Kitty Roosmale Nepveu.
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Lijst met gebruikte afkortingen en hun betekenis:
AED Automatische Externe Defibrillator
ALV Algemene Ledenvergadering
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
ATV All terrain vehicle Een voertuig voor het rijden op 

diverse soorten terrein
BB Buitenboord (motor)
BBQ Barbecue
BLG Beach Lifeguard
BLS Basic Life Support Levensreddende handelingen
CVA Cerebro Vasculair Accident Probleem met bloedvaten in de 

hersenen, vaak a.g.v. hersen-
bloeding of herseninfarct.

DAN Divers Alert Network Opleiding t.b.v. zuurstof
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
FAN First Aid Network EHBO opleiding
IDAS Digitaal mobiel radiosysteem
KNRM Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij
NPZ/NRZ Nationaal Platform Zwembaden  
NXDN Digitale portofoon technologie
RWC Rescue Water Craft Reddingwaterscooter
TA Trainer Assessor Instructeur en examinator voor 

de Beach Lifeguard opleidingen



 http://www.wrb.biz

  @Reddingsbrigade.Wassenaar

 rbwassenaar

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een 

Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit verslag is een uitgave van de Wassenaarse Reddingsbriga-
de. 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 jaar-
verslag.

Foto’s 
Met dank aan Myrthe Jacobs, Peter Vellenga, Casper Vellenga 
en het internet.


