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1. Voorwoord 
 
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het coronavirus. Voor alle verenigingsonderdelen 
heeft dit gevolgen gehad. 
 
 
Zo is er van regeringswege besloten om tweemaal de zwembaden te sluiten. In maart moest 
na het afzwemmen het bad gesloten worden. Gelukkig kon er voor de zomervakantie een 
opstart gemaakt worden. In december is er wederom besloten om het zwembad te sluiten. 
 
Voor de waterhulpverlening had dit ook gevolgen. De strandbewaking kon pas in juli aan de 
slag bij de Milligerplas. Ook andere evenementen werden afgelast. 
 
Voor een aantal leden was 2020 een mooi jaar. Een lid trad in het huwelijk en meerdere 
leden kregen een kind. 
 
Het bestuur 
2 februari 2021 
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2. Algemene informatie reddingsbrigade 
 

2.1. Doelstelling 
Het doel van de reddingsbrigade wordt in de statuten beschreven. Dit is “het zwemmen in de 
ruimste zin te bevorderen en meer algemeen te maken”. 
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het geven van zwemlessen, verzorgen van 
strandbewaking en waterbewaking tijdens evenementen. 
 

2.2. Vestiginggegevens 
 
KvK nummer : 40060916 
RSIN nummer : 801969372 
   
Bezoekadres : Veerweg 2 

8061 RA Hasselt 
   
Postadres : Kalverstraat 13 

8061 HE Hasselt 
 :  
Website : www.reddingsbrigade-zrh.nl 
E-mailadres : info@reddingsbrigade-zrh.nl 
 

2.3. Ledenaantallen 
Op 31 december gold voor het ledenaantal de volgende grafiek: 
Categorie Aantal 

Jeugdleden M (tot 18 jaar) 30 
Jeugdleden V (tot 18 jaar) 49 
Leden M (vanaf 18 jaar) 21 

Leden V (vanaf 18 jaar) 27 
  

Totaal 127 
 

http://www.reddingsbrigade-zrh.nl/
mailto:info@reddingsbrigade-zrh.nl
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3. Bestuurssamenstelling 
 

3.1. Samenstelling 
 
De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. De zittingsduur 
van een termijn is vier jaar. Er zijn geen maximum termijnen om in het bestuur zitting te 
nemen. 

Functie Naam 
In functie 

sinds 
Herkiesbaar/ 

aftredend 

Voorzitter Henk Doedens 30-03-2010 2022 

Secretaris Nico Schra 22-03-2018 2021 
Penningmeester Yvonne Huisman 14-10-2019 2022 

Bestuurslid 
(ledenadministratie) 

Yvonne Huisman 14-10-2019 2022 

Bestuurslid  
(technische zaken) 

Vacant   

Bestuurslid 
(waterhulpverlening) 

Jordy van der Poel 30-06-2020 2023 

 
 

3.2. Vergaderingen 
Het bestuur vergaderd in principe elke maand, met uitzondering van de zomervakantie. In de 
zomerperiode wordt er in het clubhuis vergaderd. In de winterperiode bij een van de 
bestuursleden thuis. 
 

3.3. Vergoedingen voor bestuursleden 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Dit houdt in dat zij geen geld 
ontvangen voor hun werkzaamheden. Als zij bepaalde kosten (bijvoorbeeld reiskosten) 
maken kunnen zij dit declareren. Hiervoor moeten zij bewijsstukken overleggen. 
 

3.4. Afvaardiging in andere organen 
De reddingsbrigade wordt jaarlijks uitgenodigd om vergaderingen van Reddingsbrigade 
Nederland en de Regionale Voorziening Reddingsbrigades bij te wonen. Tijdens 
bestuursvergadering wordt besloten wie namens de vereniging de vergadering zal bijwonen. 
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4. Commissies 
 
De vereniging telt een aantal commissies. Deze commissies verrichten bepaalde 
werkzaamheden. In dit hoofdstuk worden de commissies genoemd en hun werkzaamheden 
uitgelegd. In het volgende hoofdstuk zullen de activiteiten integraal behandeld worden. 
 

4.1. Technische zaken 
De commissie technische zaken verzorgt de zwemlessen. Dit gebeurt op de 
woensdagavond. Het is de bedoeling dat mensen na het volgen van zwemlessen een 
examen kunnen doen. Als men wil slagen voor het examen moet men over bepaalde 
vaardigheden beschikken. Reddingsbrigade Nederland bepaalt de eisen voor het examen. In 
de zomerperiode vinden de lessen plaats in het zwembad te Hasselt. ’s Winters wordt er in 
het zwembad te Genemuiden gezwommen. 
 

4.2. Waterhulpverlening 
De commissie waterhulpverlening verzorgt de bewaking aan de Milligerplas (Zwolle) en 
tijdens evenementen. De strandbewaking gebeurt in de maanden juni, juli en augustus in het 
weekend. Aan de hand van een rooster zetten vrijwilligers zich in. 
De vereniging kan benaderd worden om tijdens evenementen te zorgen voor de 
waterbewaking. Per evenement worden dan vrijwilligers gevraagd. Tijdens het evenement 
wordt er gepatrouilleerd en zo nodig bijstand verleend. 
 

4.3. Licentiecommissie 
Deze commissie is bedoeld om de zaken rondom de licentie te regelen. Hierbij valt te 
denken aan de benodigde formulieren, advisering beleidsdocumenten en voorbereiding 
(ontruimings)oefeningen. 
 

4.4. Evenementen 
De evenementencommissie verzorgt jaarlijks een aantal evenementen. Het doel van deze 
evenementen is om het (zwem)plezier te bevorderen. Tevens verzorgt deze commissie een 
of meerdere acties om de clubkas te spekken. 
 

4.5. Wedstrijdcommissie 
De wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat de vereniging deelneemt aan de diverse wedstrijden. 
Leden worden benaderd om deel te nemen. Ook wordt ervoor gezorgd dat er binnen de 
vereniging wedstrijden georganiseerd worden. 
 

4.6. Redactie Springplank 
Als vereniging hebben wij een eigen clubblad, genaamd “Springplank”. Deze komt een 
viermaal per jaar uit. In “De Springplank” worden activiteiten aangekondigd en geëvalueerd. 
Ook zijn er vaste onderwerpen, bijvoorbeeld informatie vanuit het bestuur of het zwemkader 
(zweminstructeurs). 
 

4.7. Informatievoorziening 
De commissie informatievoorziening zorgt ervoor dat leden alle relevante informatie 
ontvangen. Dit gebeurt in de regel via de e-mail. 
Ook wordt er informatie verstrekt via social media en (regionale) media. Deze informatie is 
bedoeld om externe partijen te kunnen informeren over de verenigingsactiviteiten. 
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5. Jaarverslag 2020 
 

5.1. Bestuursaangelegenheden 
Het grootste gedeelte van 2020 stond in het teken van corona. Een veel voorkomend 
bestuursonderwerp was de doorgang van zwemlessen en busvervoer. Met de technische 
commissie en de waterhulpverlening heeft het bestuur dit jaar vaker contact gehad. 
 

5.2. Commissie Technische Zaken 
Ook in 2020 heeft de commissie Technische Zaken zich ingezet voor kwalitatief goede 
zwemlessen. Gelukkig waren er in 2020 twee examens waar alle kandidaten slaagden. 
In de periode maart-mei en december geen zwemles gegeven. Dit vanwege besluitvorming 
van overheidswege. Dit door het besluit om alle zwembaden tijdelijk te sluiten. 
 

5.3. Commissie Waterhulpverlening 
De commissie Waterhulpverlening heeft zich dit jaar alleen toegelegd op de Milligerplas. 
Al vroeg ontstond het beeld dat er geen (water)evenementen zouden plaatsvinden. Dit 
resulteerde in een lege kalender voor deze commissie. 
 

5.4. Licentiecommissie 
Dit jaar speelde er een onderwerp. Dit was de controle die plaatsvond op 25 augustus. Deze 
controle werd uitgevoerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Deze controle verliep 
voorspoedig. 
 

5.5. Evenementencommissie 
Vanwege corona kon er weinig georganiseerd worden. Gelukkig kon op 2 december wel 
aandacht gegeven worden aan sinterklaas. Twee zwarte pieten zagen dat de kinderen 
voldoende vaardigheden bezitten voor een heus pietendiploma. 
 

5.6. Wedstrijdcommissie 
In 2020 zijn er geen wedstrijden gezwommen. Dit komt door het heersende coronavirus. 
 

5.7. Redactie Springplank 
Ook dit jaar is de redactie van de Springplank druk bezig geweest. Viermaal viel de 
Springplank op de digitale deurmat. Hierin zijn activiteiten aangekondigd en geëvalueerd. 
 

5.8. Informatievoorziening 
Ook in het afgelopen jaar is er veel informatie gedeeld. Dit gebeurde in de regel via de e-
mail. Ook is er informatie verstrekt via social media (regionale media). Deze informatie s 
bedoeld om externe partijen te informeren over de verenigingsactiviteiten. 
Het afgelopen jaar is e-mail en social media op een creatieve wijze gebruikt. Zo was er een 
prijsvraag en een kleurwedstrijd. Op deze wijze hebben wij als vereniging van ons laten 
horen en proberen we de onderlinge contacten te houden. 
 

5.9. Activiteiten in regionaal verband 
Het afgelopen jaar zijn er eigenlijk geen activiteiten in regionaal verband geweest. Wel is er 
incidenteel contact geweest met omliggende brigades. Dit betrof vooral de samenwerking op 
de bedrijfsvloer. 
 



 

 
8 

5.10. Strandbewaking aan de Milligerplas 
In 2020 mocht de ZRH weer de strandbewaking aan de Milligerplas voor haar rekening 
nemen. In overleg met de gemeente Zwolle werd er pas in juli gestart. In vergelijking met 
voorgaande jaren was dit een rustig seizoen. 
Tevens is de commissie begonnen met een aanschafonderzoek voor een nieuwe 
reddingsboot. 
 

5.11. Instructeursopleiding 
Op 9 januari mochten Lisa Korterink en Chiel Boessenkool hun instructeursdiploma in 
ontvangst nemen. In 2020 zijn er twee vrijwilligers gestart met de instructeursopleiding. 
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6. Activiteiten voor 2021 
 

6.1. Bestuursaangelegenheden 
Voor het komende jaar is het bestuur afhankelijk van de beslissingen die in Den Haag 
genomen worden. Afhankelijk van de te nemen maatregelen zal het bestuur hierop acteren. 
Vooral de doorgang van zwemlessen heeft hierin prioriteit. 
 

6.2. Commissie Technische Zaken 
De commissie Technische Zaken zal ook het komende jaar de leskwaliteit voor haar rekening 
nemen. Wat meespeelt is dat er twee periodes geen zwemles is gegeven. Vaak resulteert dit 
in een achteruitgang van de zwemkwaliteit. Door hier extra op in te spelen wil de commissie 
te zwemkwaliteit toch extra stimuleren. 
 

6.3. Commissie Waterhulpverlening 
Voor het komende jaar zijn er geen concrete plannen. Dit heeft ermee te maken dat vanwege 
corona nog geen evenementen georganiseerd worden. De commissie probeert zich bij de 
organisaties wel voor het voetlicht te plaatsen. Dit om extra (evenementen)bewakingen te 
kunnen doen. 
 

6.4. Licentiecommissie 
Voor het komende jaar zal de commissie zich bezig houden met het actueel houden van de 
gegevens. Dit heeft vooral betrekking houden op controleren en aanvullen van bestaande 
gegevens. 
 

6.5. Evenementencommissie 
Zolang het coronavirus nog waart kan de evenementencommissie niets organiseren. Zodra 
mogelijk zal er weer wat georganiseerd gaan worden. 
 

6.6. Wedstrijdcommissie 
Zoals het er nu uitziet zullen er in 2021 geen wedstrijden gezwommen worden. Zolang het 
coronavirus rondwaart zijn er geen wedstrijden. 
 

6.7. Redactie Springplank 
Voor het komende jaar staan dezelfde activiteiten op de rol. Namelijk het uitgeven van de 
Springplank. 
 

6.8. Informatievoorziening 
Hierin zal er weinig veranderen ten opzichte van 2020. Er zal weer het nodige gedeeld gaan 
worden via e-mail en social media. 
 

6.9. Activiteiten in regionaal verband 
Voor het komende jaar worden er geen activiteiten in regionaal verband verwacht. Dit valt toe 
te schrijven aan het heersende coronavirus. 
 

6.10. Strandbewaking aan de Milligerplas 
Het is de bedoeling om ook in 2021 aan de Milligerplas te staan. Dit is afhankelijk van wat de 
gemeente Zwolle besluit. Uit contact met de gemeente is nog niet geheel duidelijk wat zij 
precies wil. 
 

6.11. Instructeursopleiding 
Op dit moment zijn er twee vrijwilligers bezig met de instructeursopleiding. Per jaar wordt er 
gekeken wie deze opleiding nog dienen te volgen. 


