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Voorwoord en inhoudsopgave
Dit is het jaarverslag van het jaar 2019. Dit jaarverslag is, net zoals het verenigingsjaar dit jaar
een beetje anders dan anders. Tevens de einddatum in de statuten aangepast. Deze loopt nu
tot en met 31 december 2020.
Met de bestuurswissel heeft ook het vorige bestuur décharge gekregen, op basis van een
financiële tussenstand. Het financiële jaarverslag 2019 wordt nog voorbereid en zal worden
voorgelegd aan de kascommissie, bestaande uit André Marsé en Niek van Wijk.
Om toch een overzicht te geven voor de algemene ledenvergadering (ALV) geeft dit jaarverslag
een overzicht over het jaar 2019. Het financiële jaarverslag 2019 zal later aan de ALV worden
voorgelegd.
Dit verslag is samengesteld door het bestuur met de hulp van de verschillende commissies.
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Agenda ALV 2020
Datum algemene ledenvergadering 2020:

Donderdag 28 mei 2020 om 20:00 uur via Zoom
Uitnodigingslink wordt los gestuurd.

Vragen kunnen vooraf naar info@wrb.biz worden gestuurd.

•

Notulen

•

Ingekomen stukken: notulen vorige bALV

•

Jaarverslag & begroting

•

Statuten

•

Voorstel tot herbenoeming Tim Oliehoek tot tweede termijn 2023

•

Admintoeslag

•

Mededelingen
• Status nieuwe post en auto
• Structuur stichting
• Dutch Lifeguards
• Bestuur blijft aan

•

Rondvraag
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Jaarverslag
Ereleden
C. (Cor) Filius, A. (André) W.M. Marsé en P. (Peter) Mentink.
Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat vanaf juni 2019 uit de onderstaande leden. De termijnen
zijn van het vorige bestuur overgenomen.
Naam					
Functie		
Jaar van aftreden
Yvonne Kubbinga			
voorzitter			
2021 (einde 1e termijn)
Edwin Groen				
penningmeester		
2022 (einde 1e termijn)
Thomas Kaasschieter		
secretaris			
2022 (einde 1e termijn)
Dionne Ruizendaal			
bestuurslid			
2020 (einde 1e termijn)
Ferry Koevoet				bestuurslid			2022 (einde 1e termijn)
Tim Oliehoek				bestuurslid			2019 (einde 1e termijn)
Wij zoeken nog nieuwe bestuursleden, contacteer ons als je interesse hebt.
Gegevens WRB
Wassenaarse Reddingsbrigade
Backershagenlaan 7A
2243 AB Wassenaar
www.wrb.biz
info@wrb.biz
Opgericht 28 juli 1931.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40409429
Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Daniël Koele.
Het ledenaantal was 349 op 1 januari 2020.
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 modernste 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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Jaarverslag
Voorwoord van het WRB bestuur
Terugblik bestuurlijke vernieuwing vorig bestuur
Door het vorige bestuur is de bestuurlijke vernieuwing ingezet. Dit is samen met de commissie
en projectleden uitgewerkt in een aantal verbeterprojecten. Daar is de afgelopen tijd hard
aan gewerkt. Een aantal voorstellen uit de projecten zijn ingevoerd. Zoals verbeteringen zoals
bijvoorbeeld het verbeteren van de doorstroming in het zwembad, draaien met minimaal 6 ipv 4
lifeguards, leiderschapskamp en het ontwerpen en bestellen van een nieuwe post. In mei is het
vorige bestuur als geheel opgestapt, aangezien er onvoldoende draagvlak bij de leden bleek om
de ingeslagen weg voort te zetten. Er is vervolgens een nieuw bestuur gekozen.
Aanpak nieuwe bestuur
Het nieuwe bestuur heeft de focus gelegd op het ondersteunen van de commissies en de
activiteiten waar we als WRB voor staan. Dat doen we iets anders, dan voorheen. Toen zat er een
bestuurslid in bijvoorbeeld de commissies strand en zwembad. Dat is nu niet meer het geval,
wel nodigen we de commissies regelmatig uit bij een bestuursvergadering en sluit het bestuur
(op verzoek) aan bij de commissies. Het bestuur is de tweede helft van 2019 bezig geweest
om inzicht te krijgen over de (urgente) lopende zaken, zodat de basis activiteiten doorgang
konden vinden. Daarnaast is er contact gelegd met de betrokkenen, zoals de gemeente, KNRM,
omliggende hulpdiensten en de strandtenten.
Doelstellingen WRB & zweminstructies
Het primaire doel van de WRB is het bewaken van de veiligheid van de badgasten van het 9km
lange Wassenaarse strand, tot 1 zeemijl vanaf de kustlijn. Daarnaast is de WRB de first responder
bij onwelwordingen of andere incidenten op of nabij de Wassenaarseslag. Daarmee is de WRB
een vooruitgeschoven post van de hulpverleningsdiensten. De WRB spant zich in die taak in de
directe omgeving (rotonde en parkeerplaatsen) op de Wassenaarseslag uit te oefenen, mits dat
niet ten koste gaat van de primaire taak.
•
•
•

Preventie: de WRB tracht door middel van toezicht te voorkomen dat badgasten in gevaarlijke
situaties kunnen terechtkomen. Ook informeren de lifeguards de badgasten over risico’s op
en rond het strand.
Redden van drenkelingen in het geval badgasten in verdrinkingsgevaar (dreigen te) verkeren
EHBO: voor bad- en strandgasten aan de Wassenaarseslag. In de omgeving van de
Wassenaarseslag (tenzij dit ten koste gaat van de bezetting op het strand)

We verzorgen opleidingen (grotendeels leiden we elkaar op, daarvoor zijn we gecertificeerd) om
de lifeguards goed voor te bereiden, zoals zwemopleidingen, strandtrainingen, zoals zwemmen
en reddingen in zee, varen met de boot (RIB) of waterscooter (RWC), rijden met de auto of Polaris.
We hebben daarnaast ook een ingerichte strandpost beschikbaar en een clubhuis / werkplaats.
De doelstelling van onze Zwemopleiding is het geven van zwemlessen, aan aspirant leden van de
WRB, en het organiseren van cursussen voor zweminstructeurs.
Samenwerking gemeente en KNRM
We zijn in gesprek met de gemeente en de KNRM om de afspraken te vernieuwen en op elkaar
af te stemmen, waar nodig. En goed nieuws, in 2020 zal er een nieuwe strandpost geleverd
worden, en schaffen we een nieuwe auto aan.
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Jaarverslag
Samenwerking met hulpdiensten en reddingsbrigades in de omgeving
In 2019 hebben we wederom fijn samengewerkt met de gemeente, het Sterrenbad Wassenaar,
de buren op de Hartenkamp, de ondernemers op en rondom het strand, de hulpdiensten, zoals
ambulance, alarmcentrale, brandweer, reddingsbrigades in de omgeving, KNRM stations in de
omgeving, kustwacht, reddingsbrigade Nederland, KNRM Nederland. Samen hebben we veel
mensen rondom het strand kunnen helpen.
Zwemlessen
In 2019 zijn hebben circa 180 zwemmers de diploma’s A, B, C, Jonge Redder of Junior Lifeguard
gehaald. Een mooie prestatie van onze zweminstructeurs en zwemmers. De verbetering die we
in 2019 hebben ingezet is het sneller doorstromen naar het volgende bad / diploma en daarmee
ook de wachtlijst verkorten.
Young Leader camp / Schotland
Afgelopen april zijn 6 lifeguards van de WRB naar het Young Leadercamp geweest in Schotland om
opgeleid te worden tot senior lifeguard. Ridgway Adventures heeft een fantastisch programma
voor ons samengesteld met daarin hiken, slapen onder de sterren, vlotten bouwen en dat is
afgesloten met een driedaagse leadership expedition. Daphne V, Ruben, Esma, Jelle, Daphne
K en Ferry hebben een fantastische tijd gehad, waarin ze de grenzen van hun kunnen hebben
opgezocht en verlegd.
Strandseizoen
We kijken terug op een strandseizoen, waarin we vrijwel alle geplande dagen open waren. Het
was ook een mooi strandseizoen, veel warme dagen en veel strandgasten. Ook de trainingen
waren dit jaar goed bezocht. Daarnaast is de inzet bijvoorbeeld het extra draaien bij super warm
weer of een grote inzet bij een calamiteit dit jaar bijzonder goed. Als het nodig is, worden er
meer lifeguards opgeroepen en / of zijn we langer open geweest.
De verbetering die we in 2019 hebben ingezet, is het draaien met minimaal 6 lifeguards (in plaats
van 4), en dat is zeker op de drukke dagen van pas gekomen.
Als nieuw bestuur kijken we terug op een bewogen jaar, waar de inzet van eenieder om samen
de WRB doelstellingen te blijven uitdragen, nodig was en zeer gewaardeerd is. We kijken uit naar
2020 waarin we de ingeslagen weg zullen voortzetten.
WRB Bestuur
Edwin Groen, Thomas Kaasschieter, Yvonne Kubbinga, Tim Oliehoek, Ferry Koevoet en Dionne
Ruizendaal.
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Jaarverslag
Persbericht WRB in de Wassenaarse krant op 24 juli 2020
Zwemmers overleden Wassenaarse slag 21 juli 2019
Zondagavond zijn twee zwemmers in de problemen geraakt aan de Wassenaarseslag. De
lifeguards van de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) zijn, na alarmering, direct ingezet. Ook
is er door de WRB direct opgeschaald binnen en buiten de WRB.
Door de meldkamer en het Kustwachtcentrum is direct groot alarm geslagen voor KNRM en
reddingsbrigade Katwijk, KNRM Scheveningen, ambulance, brandweer en politie om hulp te
bieden. Beide slachtoffers zijn op het strand gereanimeerd en vervolgens naar de gereedstaande
ambulances vervoerd. Het ambulancepersoneel werd bijgestaan door het mobiel medisch team
van twee traumahelikopters.
Omdat niet duidelijk was of er nog een derde persoon vermist werd, zijn door de reddingboten
van KNRM Scheveningen en Katwijk, de Lifeguards van Wassenaar en Katwijk, de Scheveningse
reddingsbrigade en een helikopter van de Kustwacht zoekslagen gemaakt. Uiteindelijk bleek van
een derde vermissing geen sprake, waarna de zoekactie en hulpverleningsactie afgebouwd werd.
De politie heeft bekend gemaakt dat beide slachtoffers overleden zijn. Onze gedachten gaan uit
naar de nabestaanden.
We willen onze dank uitspreken voor de steun van de betrokken omstanders en alle hulpverleners,
die direct en professioneel hebben gehandeld.
Binnen de WRB is nu de aandacht gericht op de nazorg van de lifeguards.
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Jaarverslagen commissies
Strandpostcommissie
De oude strandpost is inmiddels al 16 jaar oud.
De gemeente stelt om de 10 jaar een nieuwe
strandpost aan ons ter beschikking. Dit heeft
ermee te maken dat de strandpost eigendom
van de gemeente is en deze aan ons ter gebruik
geven. In ruil hiervoor bewaakt de WRB het
strand.
In de zomer van 2018 zijn wij met een aantal
mensen begonnen om een functionele
specificatie te maken voor een nieuwe
strandpost. Na meerdere specificaties gemaakt
te hebben, zijn de stukken ten behoeve van de
financiering in het voorjaar 2019 aangeleverd
aan de gemeente. Na veel overleg heeft de
gemeente de begroting goedgekeurd.
In de zomer hebben we met de gemeente en
een architectenbureau gekeken naar de huidige
post die we nu in gebruik hebben en wat we
wilden veranderen. In januari 2020 zijn we naar
België afgereisd naar Warsco, de fabriek waar
de nieuwe post gemaakt gaat worden.
De planning is dat de nieuwe strandpost 20
maart opgeleverd word. De opening zal later
plaatsvinden.

De oude post.

Christel Jacobs, Edwin Groen, Ferry Koevoet, Sharon Groen-de Jong en Tim Oliehoek
Ledenwervingscommissie
Afgelopen jaar is er binnen de WRB een nieuwe commissie ontstaan. Deze commissie heeft als
voornaamste doel het werven van nieuwe lifeguards. Daarnaast willen wij ons ook inzetten voor
het verbeteren van de naamsbekendheid van onze vereniging in Wassenaar en omstreken.
Dit willen op verschillende manier doen gedurende het hele jaar. Je kunt daarbij denken aan
social media campagnes en het maken van nieuw promotiemateriaal. Ook het organiseren van
bijvoorbeeld een open dag zal bijdragen aan onze zichtbaarheid. Wij staan als commissie altijd
open voor leuke ideeën. Ook foto’s en beeldmateriaal is altijd welkom!
De ledenwervingscommissie bestaat uit Christel Jacobs, Myrthe Jacobs, Britt van Loenen, Ruben
Voorham, Anne Niersman en Peter Nacken.
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Feestcommissie
Leuke feestgangers,
Afgelopen seizoen hebben we weer een paar toffe feestjes gehad. Zo begonnen we met een
heerlijke Zomer party. Buiten was het koud maar binnen in de Hartenkamp leek het net als of
we op het strand waren in de zomer. Hier volgde een nieuw feest op, Mijn droom baan als kind
was…. Hier werden een aantal mooie beroepen met leuke outfits geshowd door middel van een
dansje en een drankje. Daarna hadden we nog onze jaarlijkse BBQ en schollenfuif die beide een
groot succes waren. Als laatste feest was er nog Sensation Tropical White party. Een feest wat dit
keer plaats vond in de post. Een mooie afsluiter van het seizoen maar ook van de post.
Komend jaar staan er weer een paar mooie activiteiten en feesten op de planning die we zo snel
mogelijk aan jullie laten weten.
Veel liefs,
De Feestcommissie
Stranddienstcommissie
Het strandseizoen 2019 is gestart op zaterdag 18 mei en afgesloten op zondag 15 september.
Dit strandseizoen zijn we op vrijwel alle geplande dagen open geweest. Ook hebben we veel
warme dagen en veel strandgasten gehad. Dit seizoen zijn meerdere veranderingen in de
stranddienst gebracht. Zo zijn we overgegaan naar 6 lifeguards per dienst, en dat is vaak genoeg
nodig gebleken. In 50% van de dagen, hebben 6 lifeguards of meer zich opgegeven en in bijna
80% stonden er 4 lifeguards gepland. Circa 90% waren we open, met 4 lifeguards of meer, in
ruim 60% stonden we met 6 lifeguards of meer. Op mooie dagen kwamen er vrijwel altijd extra
lifeguards in de loop van de dag en bleven we langer open. En bij een inzet, kwamen er extra
lifeguards om te helpen. Ook de trainingen waren dit jaar goed bezocht.
De meest opvallende inzetten zijn die van 21 juli geweest, waarbij er helaas twee drenkelingen
zijn verdronken, verder de zoektocht naar een zwemmer (die niet is gevonden), een gespotte
walvis, en een kitesurfer die snel weer gevonden werd. Voor de eerste twee incidenten is er
met man en macht gezocht en hebben we groot opgeschaald. Bij de inzet van 21 juli zijn naast
de vaste dagploeg ook veel extra opgeroepen lifeguards betrokken geweest en dit incident is
uitgebreid nabesproken. De nazorg vanuit de vereniging en daarbuiten is beschikbaar gesteld
voor alle leden.
Het afgelopen jaar zijn de lifeguards 6302 uur op het strand geweest. Daarvan waren 4586
uren tijdens onze openingstijden, tussen 10 en 18 uur. Deze bezetting hebben we met ruim 80
lifeguards gerealiseerd. In totaal zijn de lifeguards 709 keer naar het strand toe gekomen. Meer
dan de helft heeft (veel) meer dan de gevraagde 7 dagen gedraaid.
Op drukke dagen herenigen we gemiddeld 10 kinderen met hun ouders. En op alle dagen bieden
we van eenvoudige tot bijzondere EHBO. Het was dit jaar vele dagen erg warm, en we hebben
veel mensen, die bevangen werden door de hitte, geholpen. De meest voorkomende EHBO zijn
snijwond, kwallenbeet en insectenbeet. De meest bijzondere EHBO betreft de hond en de Polaris.
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Dit jaar hadden we vaak materiaal pech, dat maakt het draaien wel lastiger (met name de Polaris
had dit jaar kuren).
Voor het volgende seizoen kijken we uit naar de nieuwe post. Ook gaan we aan de slag met de
veranderingen die in seizoen 2019 zijn ingebracht om deze te ontwikkelen en verbeteren op
basis van de ervaringen.
Christel Jacobs, Daphne Kubbinga
Technische Commissie
Materiaal
Afgelopen winter is de technische commissie weer druk bezig geweest om al het materiaal weer
gereed te krijgen voor het zomerseizoen. De buitenboordmotoren, RWC, Polaris 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 de Polaris, wat aanzienlijke kosten
met zich mee heeft gebracht.
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 persoonlijk 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 materiaal.
Vervanging materiaal
Komend seizoen wordt de Toyota vervangen
door een nieuwe auto, dit wordt een pick-up, er
staat nog 1 proefrit op de planning.
Winteronderhoud
In de 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 19:00
uur klaar.

De Toyota, die zijn laatste seizoen draaide.

Ook zijn wij nog dringend op zoek naar versterking van onze commissie, dus als je mee wil
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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.
De TC bestond dit seizoen uit Rob van Deursen, Edwin Groen, Stephan Knijnenburg, Michel
Bakker en Bastiaan Crooijmans.
Zwembadcommissie
Het afgelopen jaar hebben we weer veel kinderen kunnen opleiden naar een zwemdiploma.
Zowel in februari als in juni hebben ongeveer 90 kinderen hun zwemdiploma A, B, C, Jonge
Redder of Junior Lifeguard diploma behaald.
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.
Verbeterproject
In 2019 is het project gestart om de doorstroming van het traject tot het A-diploma in kaart te
brengen en zo nodig te versnellen. De veranderingen die doorgevoerd zijn, hebben geresulteerd
in het een recordaantal kinderen at in januari hun A-diploma heeft gehaald. Dit was bijna het
dubbele in vergelijking met de examenmomenten hiervoor. De wachtlijst om te starten is het
laatste jaar hierdoor ook gezakt van 12 maanden naar ongeveer 7 maanden. Bedankt Jessica,
Marjan, Leanne, Margareth, Joëlle en Peter de Bolster voor jullie inzet in dit project.
Bestuursoverdracht
Tijdens de algemene ledenvergadering van begin 2019 is besloten om het bestuur van de
Stichting zwemopleidingen gelijk te maken aan het bestuur van de vereniging. Dit is afgelopen
jaar ook bekrachtigd. Het voormalig zwembestuur zal nu voortgaan als commissie.
Commissie
Afgelopen jaar is, ook voor de zwemcommissie een bewogen jaar geweest. Met het aftreden van
Jessica uit het bestuur, zijn we ook haar positieve bijdrage in het zwembad en de zwemcommissie
kwijtgeraakt. Tegelijkertijd heeft Ruben besloten om de commissie te verlaten om zich meer op
zijn studie te richten. Na de zomer heeft Lilian wegens persoonlijke redenen ook het besluit
genomen om uit de commissie te stappen. Zij zal tot het einde van het zwemseizoen beschikbaar
zijn voor vragen. We willen alle drie bedanken voor hun jarenlange inzet en bijdrage in de
zwembadcommissie/bestuur.
Tonnes, Jasper en Liona zijn bereid gevonden om samen met Marjolein de commissie voort te
zetten. Henriette en Leanne staan hen op de achtergrond met raad en daad bij. We zijn nog
steeds op zoek naar versterking om de taken zo optimaal mogelijk te kunnen verdelen.
Whatsapp telefoon
In 2019 hebben we de Whatsapp telefoon ingevoerd voor ouders en verzorgers en hebben we
briefjes ontwikkelt waarop enkele weken voor het ABC examen we noteren waaraan het kind
nog moet werken om examen te mogen doen. We delen dat met de ouders.
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2020
In 2020 willen we meer ouders lid zien te krijgen van de Whatsapp telefoon en instructeurs per
half jaar laten rouleren van bad voor meer afwisseling, zodat kennis en kunde goed gedeeld
wordt.
Nogmaals dank aan alle instructeurs die iedere donderdag langs het bad staan!
Jasper van der Neut, Liona Riedeman, Marjolein Koning, Tonnes Blonk
Opleidingscommissie
Het op peil houden van de kennis en
vaardigheden van onze (Assistant) Lifeguards is
iets wat ieder jaar met zijn allen doen. Zo ook
in 2019. Een groep enthousiaste vrijwilligers
verzorgde het hele jaar door diverse trainingen.
En onze lifeguards volgden deze trainingen
met dito enthousiasme. In het zwembad zagen
we een hogere presentie per avond bij de
zwemtrainingen, maar ook op het strand waren
er iedere cursusavond meer mensen present
dan in seizoen 2018. Mooi om te zien hoe
binnen onze vrijwilligersorganisatie het belang
wordt gezien van het aanleren en onderhouden
van vaardigheden.
Dit jaar was er helaas geen opleiding voor nieuwe lifeguards. Wel deed een groep van 9 lifeguards
opnieuw examen en iedereen slaagde met vlag en wimpel. Daarnaast was er dit jaar een groep
van 15 jonge aspirant lifeguards, de zogenaamde assistant lifeguards. Deze assistants waren dit
jaar al erg actief tijdens stranddienst en tijdens diverse trainingen. Wij zijn verheugd met zo’n
grote groep enthousiaste jongens en meisjes die staan te popelen om als lifeguard aan de slag
te kunnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en deze toekomst komt er snel aan. Gaaf dat
onze eigen jeugdopleiding zo succesvol blijkt.
Wat gebeurde er nog meer dit seizoen? In het voorseizoen waren er 22 lifeguards die hun
zuurstofbrevet van DAN hebben behaald. De inzet van zuurstof bij de verdrinkingsslachtoffers
verhoogt de overlevings- en herstelkans aanzienlijk ten op zichtte van een reanimatie zonder
zuurstof. De DAN opleiding is extra bovenop de ‘standaard’ lifeguard EHBO. Door het jaar heen
werden verschillende verdiepings- en oefenavonden op het gebied van EHBO georganiseerd.
Met diverse strand-scenario’s verlengden in totaal 55 mensen hun EHBO-diploma.
Het jaar door trainden de lifeguards op donderdagavond in het Sterrenbad van Wassenaar. De
banen worden steeds voller, waardoor er onderhand een luxeprobleem ontstaat. Waar laten
we al deze mensen? Een vaste instructeurspoule zorgde voor een invulling van de avonden.
Hierin was er dit jaar een wisseling van de wacht. Peter Vellenga nam afscheid en zijn plek werd
overgenomen door twee jonge lifeguards.
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In de maanden juni, juli en augustus waren er de trainingen op het strand. Op de maandagavonden
werd er gezwommen en geoefend met rescue boards en rescue-tubes. Ook was er tijd om de
theoretische achtergronden van de gevaren van de zee te herhalen. Voor deze avonden was er
dit jaar een nieuwe groep van 5 lifeguards die de trainings-CREW vormden. Op de vrijdagavonden
werden de letterlijke VAAR-digheden getraind. Varen met een rubberboot of met een waterscooter
zorgt ervoor dat onze lifeguard snel en effectief in ons werkgebied kunnen komen. Het aantal
lifeguards dat nu zelf met een vaartuig kan uitrukken nam hierdoor aanzienlijk toe. Dit jaar zijn
er zelfs 4 lifeguards geslaagd voor hun waterscooter opleiding. Er werd ook getraind met een
aantal van onze belangrijke partners op het strand. Zo trainden we met de KNRM van Katwijk,
was er uitleg over kites door kitesurfschool Windhoek, ging een groep lifeguards op werkbezoek
bij de meldkamer en was er een leuke oefenavond met de brandweer van Wassenaar.
Op de terreinwagen (4WD) en onze kleine strandbuggy (ATV) werden dit jaar ook weer een aantal
mensen opgeleid. In totaal werden 5 chauffeurs bevoegd bevonden voor de 4WD. Voor de ATV
zijn er dit jaar helaas geen chauffeurs opgeleid. Dit komt doordat de ATV grotendeels van het
seizoen niet beschikbaar was vanwege reparaties
Het organiseren van leuke en uitdagende trainingen is iets wat de opleidingscommissie met veel
plezier doet. Voor komend seizoen zijn de ambities hoog. We willen vooral een grote groep nieuwe
lifeguards opleiden. Hierbij kunnen we putten uit onze assistant groep, maar ook buiten de
vereniging gaan we weer op zoek naar sportieve mannen en vrouwen die zich verbonden voelen
met ons werk op het strand. Kent of bent u die sportieveling met verantwoordelijkheidsgevoel?
Kijk dan snel op onze website voor meer informatie!
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft in het seizoen 2018/2019 6 activiteiten georganiseerd waarvan er 5 zijn
doorgegaan. Onze visie is om zo veel mogelijk kinderen te enthousiasmeren en actief te krijgen.
Ook hebben veel ouders voor het eerst kennis gemaakt met de locaties van de Wassenaarse
Reddingsbrigade.
•

Op maandagavond 19 november werd de eerste activiteit naar de Sterrenwacht georganiseerd
door Peter de Bolster en de jeugdcommissie. Hier hebben 12 kinderen uit de groepen goud
tot assistants beach lifeguard meer geleerd over het sterrenstelsel en de werking van de
getijden.

•

De tweede activiteit vond plaats op vrijdag 25 januari op de Hartenkamp. Hierbij waren 15
kinderen uit de groepen brons tot assistant beach lifeguard aanwezig om verschillende
bordspellen met elkaar te spelen en onderling kennis te maken met elkaar.

•

Het dierengeluidenspel werd georganiseerd op vrijdag 8 maart in de omgeving van de
Hartenkamp. Voor dit evenement waren de lifeguards uitgenodigd om zich als dier te
verkleden en te helpen in het bos. Dit evenement werd georganiseerd voor de groepen
brons tot assistant beach lifeguard, hierbij waren 20 kinderen aanwezig, waar zij ook kennis
maakte met de lifeguards.

•

Op zaterdag 4 mei zijn er 15 geïnteresseerde kinderen uit de groepen zilver tot assistants
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beach lifeguard naar KNRM Scheveningen geweest. De vierde activiteit werd gehouden bij
de KNRM Scheveningen waar de kinderen een presentatie hebben gekregen. Ook zijn de
kinderen wezen varen met de Kitty en hebben ze een rondje gereden in de strandwagen. Het
contact met de KNRM is gelegd met Sander Kuipers waarin zij wederom ook weer enthousiast
waren over het bezoek.
•

Op vrijdagavond 24 mei is de open middag voor de jonge redders en hun familie niet door
gegaan. Slechte weersomstandigheden speelden hierbij een rol.

•

Als laatste activiteit is er van zaterdag 29 op 30 juni een kamp georganiseerd op de strandpost.
Hier waren 12 kinderen aanwezig uit de groepen zilver tot assistants beach lifeguard. Tijdens
het kamp zijn er lifeguardsgames gespeeld en hebben zij op een speelse manier ervaren hoe
het lifeguard zijn is.

Voor het seizoen van 2019/2020 zijn de ouders geïnformeerd door een brief met de betreffende
activiteiten. Ook heeft de mini disco al plaatsgevonden op vrijdag 29 november 2019. Hier waren
19 kinderen uit de groepen brons tot assistants beach lifeguards enthousiast aan het dansen en
karaoke.
De jeugdcommissie wilt graag het oudercontact en het enthousiasmeren van de kinderen met
een bijbehorende activiteit vasthouden aankomend seizoen. Ook zal er voor aan elke activiteit
een doel verbonden zijn en willen wij er voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen actief blijven.
Het seizoen 2018/2019 bestond de jeugdcommissie uit: Daphne Voorham, Eveline de Boer,
Merle Ansink en Esma Hoogendijk.
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Financieel verslag 2019
Omschrijving

Stand per
29-05-2019

Kosten materiaal en behuizing
Huur Hartenkamp
Energie Hartenkamp
Belastingen Hartenkamp
Onderhoud werkplaats
Telefoon/internet Hartenkamp
kleine aanschaffingen Hartenkamp
Overige kst Hartenkamp
Strandpost
Onderhoud boten

Exploitatie
29/05 -30/09

750,00
1.640,14
319,22
9,33
419,65
270,94
260,17
94,82
0,00

Onderhoud bb motoren
Trailers en aanhanger
Onderhoud RWC
Onderhoud 4WD (Toyota)
Onderhoud ATV (Polaris)
Voertuig verzekering
Reddingmiddelen onderh
Communicatiemiddelen

500,00
373,51

309,75
45,00
164,43

742,87
0,00
0,00
663,32
0,00
409,29
0,00
0,00
5.579,75

Productiekosten
Stranddienst algemeen
Energiekosten strandpost
Telefoon/internet strandpost
Brandstoffen
Maaltijdvergoeding stranddienst
Kleding stranddienst
Huur zwembad strandploeg

Resultaat per
30-09-2019

5.121,38
1.059,55

7.573,62

Begroting
2018 / 2019

Begroting
t.o.v. expl

1.250,00
2.013,65
319,22
9,33
729,40
315,94
424,60
94,82
0,00

1.250,00
2.150,00
500,00
550,00
925,00
200,00
450,00
250,00
250,00

0,00
136,35
180,78
540,67
195,60
-115,94
25,40
155,18
250,00

742,87
0,00
0,00
663,32
5.121,38
1.468,84
0,00
0,00
13.153,37

500,00
1.800,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00
1.100,00
500,00
18.425,00

-242,87
1.800,00
1.000,00
3.336,68
-3.621,38
31,16
1.100,00
500,00
5.271,63

4.200,00
0,00
1.100,00
3.000,00
400,00
6.000,00
3.800,00
18.500,00

916,35
0,00
388,71
578,09
194,59
4.764,71
3.800,00
10.642,45

1.039,05
0,00
715,41
164,71
0,00
1.235,29
0,00
3.154,46

4.703,09

3.283,65
0,00
711,29
2.421,91
205,41
1.235,29
0,00
7.857,55

1.798,12
0,00
11,50
69,95
1.879,57

845,42
6,50
93,64
945,56

2.643,54
0,00
18,00
163,59
2.825,13

1.750,00
3.000,00
5.300,00
4.070,00
14.120,00

-893,54
3.000,00
5.282,00
3.906,41
11.294,87

300,64

Totaal lasten

3.871,64
9,10
82,50
703,19
-1.790,00
757,01
279,43
107,08
0,00
4.019,95
14.633,73

4.172,28
9,10
82,50
703,19
-1.790,00
757,01
526,56
162,15
0,00
4.622,79
28.458,84

3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.500,00
275,00
100,00
8.470,00
59.515,00

-672,28
-9,10
-82,50
-703,19
1.790,00
-157,01
973,44
112,85
100,00
8.306,41
35.515,36

Inkomsten
Gemeente exploitatiebijdrage
Contributie
Rente
Giften
Uitname egalisatiefonds
Totaal baten

16.098,00
10.237,50
9,58
325,00
137,55
26.807,63

29.448,00
10.273,50
9,58
325,00
137,55
40.193,63

30.900,00
10.335,00
10,00
50,00
15.725,00
57.020,00

1.452,00
61,50
0,42
-275,00
15.587,45
16.826,37

Zwemopleidingen
Huur zwembad
Gemeente subsidie zwemopleidingen
Resultaat (kosten)

11.612,11
17.221,38
-5.609,27

5.607,43

17.219,54
17.221,38
-1,84

17.221,38
17.221,38
0,00

1,84
0,00
1,84

Resultaatberekening
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat

9.024,46
26.807,63
17.783,17

19.432,54
13.386,00
-6.046,54

28.457,00
40.193,63
11.736,63

59.515,00
57.020,00
-2.495,00

31.058,00
16.826,37
-14.231,63

29-5-2019

30-9-2019

Persoonsgebonden kosten
Assurantien
stranddienst vrijwill verg
Opleidingen algemeen
EHBO opleidingen
Overige algemene kosten
Alg, bestuurskosten
project bewaken/hulpverlenen
project strandgebouw
project senior lifeguard
projectkst nog te besteden
Porti
Evenementen
Bankkosten
overige kosten

2.244,60
‐4,12
2.257,20
205,41

247,13
55,07
602,84
13.825,11

13.350,00
36,00

13.386,00

5.607,43

Balans per 30 september 2019
Activa
Reddingsmaterialen
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
Liquide middelen
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29-5-2019

30-9-2019

36.535,52
2.001,59
0,00
123.594,96

36.535,52
0,00
156,17
122.493,84

162.132,07

159.185,53

Passiva
Kapitaal
vooruit ontvangen contributie
Nog te betalen
Egalisatiefonds
Exploitatieresultaat

Jaarverslag 2019

26.612,61
0,00
214,00
117.522,29
17.783,17

26.612,61
0,00
2.004,00
136.615,46
-6.046,54

162.132,07

159.185,53

Activa
Reddingsmaterialen
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
Liquide middelen

29-5-20

3
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Begroting 2020
Omschrijving
Kosten materiaal en behuizing

Begroting
2018 / 2019

Realisatie per
30/9/2019

Begroting
2020

Huur Hartenkamp

1.250,00

1.250,00

1.000,00

Energie Hartenkamp

2.150,00

2.013,65

2.450,00

Belastingen Hartenkamp

500,00

319,22

500,00

Onderhoud werkplaats

550,00

9,33

750,00

Telefoon/internet Hartenkamp

925,00
200,00

729,40
315,94

750,00
200,00

Overige kst Hartenkamp

450,00

424,60

450,00

Strandpost

250,00

94,82

250,00

Onderhoud boten

250,00

0,00

250,00

Trailers en aanhanger

500,00
1.800,00

742,87
0,00

800,00
1.050,00

Onderhoud RWC

1.000,00

0,00

1.000,00

Onderhoud 4WD (Toyota)

4.000,00

663,32

600,00

Onderhoud ATV (Polaris)

1.500,00

5.121,38

2.500,00

Voertuig verzekering

1.500,00

1.468,84

1.500,00

Reddingmiddelen onderh

1.100,00

0,00

1.100,00

500,00

0,00

1.500,00
70.000,00

kleine aanschaffingen Hartenkamp

Onderhoud bb motoren

Communicatiemiddelen
Reddingmiddelen aanschaf 4WD

0,00

0,00

MRB 4WD

0,00

0,00

525,00

18.425,00

13.153,37

87.175,00

4.200,00

3.283,65

4.200,00

0,00

0,00

0,00

Telefoon/internet strandpost

1.100,00

711,29

1.000,00

Brandstoffen

3.000,00

2.421,91

3.000,00

400,00

205,41

400,00

6.000,00

1.235,29

6.000,00

Productiekosten
Stranddienst algemeen
Energiekosten strandpost

Maaltijdvergoeding stranddienst
Kleding stranddienst
Huur zwembad strandploeg

3.800,00

0,00

3.800,00

18.500,00

7.857,55

18.400,00

Assurantien

1.750,00

2.643,54

1.750,00

stranddienst vrijwill verg

3.000,00

0,00

3.000,00

Opleidingen algemeen

5.300,00

18,00

5.300,00

EHBO opleidingen

4.070,00

163,59

4.070,00

14.120,00

2.825,13

14.120,00
3.500,00

Persoonsgebonden kosten

Overige algemene kosten
Alg, bestuurskosten

3.500,00

4.172,28

project bewaken/hulpverlenen

0,00

9,10

0,00

project strandgebouw

0,00

82,50

0,00

project senior lifeguard

0,00

703,19

0,00

projectkst nog te besteden

0,00

-1.790,00

1.790,00

Porti

600,00

757,01

600,00

1.500,00

526,56

1.500,00

Bankkosten

275,00

162,15

275,00

overige kosten

100,00

0,00

100,00

Totaal lasten

5.975,00
57.020,00

4.622,79
28.458,84

7.765,00
127.460,00

Gemeente exploitatiebijdrage

30.900,00

29.448,00

30.900,00

Contributie

10.335,00

10.273,50

10.335,00

Rente

10,00

9,58

10,00

Giften

50,00

325,00

50,00

15.725,00

137,55

54.000,00

0,00
57.020,00

0,00
40.193,63

16.000,00
111.295,00

Huur zwembad

17.221,38

17.219,54

17.221,38

Gemeente subsidie zwemopleidingen
Resultaat (kosten)

17.221,38
0,00

17.221,38
-1,84

17.221,38
0,00

Totaal lasten

57.020,00

28.457,00

127.460,00

Totaal baten
Resultaat

57.020,00
0,00

40.193,63
11.736,63

111.295,00
-16.165,00

Evenementen

Inkomsten

Uitname egalisatiefonds
Opbrengst verkoop 4WD
Totaal baten
Zwemopleidingen

Resultaatberekening
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Terugblik 2019
Na de tragische gebeurtenissen van
21 juli was er veel media op het strand.
Deze hebben wij te woord gestaan.

We hebben een mooi strandseizoen
weer afgesloten met de jaarlijkse
Schollenfuif. Een fijn zonnetje, heerlijke
vis, en een hoop gezelligheid!

Na vele jaren trouw gebruik werd
de oude strandpost voorgoed weggehaald begin oktober. Het is tijd voor
een nieuwe start met de nieuwe post!
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Terugblik 2019
Halverwege november kwam Sinterklaas weer aan in Wassenaar, en onze
lifeguards stonden paraat op de kant
en met de boot. We waren met een
ontzettend groot team dit jaar, om
trots op te zijn!
We hebben nu al weer zin in de optocht
van volgend jaar.

Een paar lifeguards waren hier op
werkbezoek bij Warsco Units, het
bedrijf dat onze nieuwe strandpost
aan het bouwen is.

We hebben ook dit jaar weer geholpen
bij de nieuwjaarsduik.
Een paar hele stoere lifeguards zijn op
de ijskoude zee in zijn gegaan!
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Vooruitblik 2020
Nieuwe post
In 2020 staan er een paar grote dingen te gebeuren. Allereerst zullen we een nieuwe post
in gebruik mogen nemen. Dit is net zoals de vorige post weer een post die ieder jaar op en
afgebouwd zal worden. De strandpost commissie het programma van eisen en de gewenste
indeling uitgewerkt. Deze nauwkeurige bouwomschrijving heeft geleid tot een ontwerp waar we
blij mee zijn. Het resultaat hiervan is op de pagina rechts hiervan te bekijken. De nieuwe post zal
op tijd voor het strandseizoen van 2020 worden opgeleverd
Daarnaast gaan we kijken welke meubels en andere inrichting van de post aan vervanging toe
zijn. We zullen een feestelijke opening van de post inplannen.
Nieuwe auto
In 2020 verwachten we een nieuwe auto aan te schaffen, aangezien de huidige Toyota aan
vervanging toe is. De keuze is gevallen op wederom een Toyota.
Samenwerkingsverbanden
Onze taken voeren we uit, in opdracht van de gemeente Wassenaar. Daarnaast werken we nauw
samen met de KNRM over de manier van uitvoeren. Sinds kort zijn we ook aangeschoven als
agenda lid bij de Regionale Voorzieningen Haaglanden van Reddingsbrigade Nederland, om ook
de samenwerking met de reddingsbrigades van Haaglanden op te zoeken.
WRB Bestuur
Edwin Groen, Thomas Kaasschieter, Yvonne Kubbinga, Tim Oliehoek, Ferry Koevoet en Dionne
Ruizendaal.
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Vooruitblik 2020
Tekeningen van de nieuwe post, schaal 1:500:
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