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1. Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag van de Reddingsbrigade Naarden over de periode 
1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. 

2. Van het bestuur  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30 augustus 2019 is Rients Anne Slotema afgetreden als 

voorzitter en werd Vincent Stoit verkozen tot voorzitter. Rients Anne werd tot voorzitter benoemd op 

16-6-2017 en vervulde afgelopen jaren de functie van voorzitter. Ik wil hem dan ook bedanken voor 

zijn inzet. Rients Anne blijft het bestuur ondersteunen in de functie van Algemeen bestuurslid. 

Op 1 september 2018 bestond de Reddingsbrigade Naarden precies 50 jaar. Daarom werden in oktober 

2018 feestelijke activiteiten georganiseerd om het 50-jarig jubileum te vieren. Er was vanuit de (lokale) 

media veel aandacht voor het 50-jarig bestaan van de reddingsbrigade, dat resulteerde in veel mooie 

artikelen en interviews in de krant en op TV. Natuurlijk werd het jubileum ook gevierd. Voor de 

jeugdleden werd in het zwembad een feestelijke zwemavond georganiseerd met leuke spelactiviteiten 

in het water en de avond werd afgesloten met een kinder diner met limonade en patat. Op 

zaterdagavond 13 oktober vond een receptie plaats voor leden, oud leden, samenwerkingspartners en 

genodigden. Tijdens de receptie werden diverse toespraken gehouden. De reddingsbrigade, het 

bestuur, de lifeguards en instructeurs ontvingen complimenten voor hun vrijwillige inzet van o.a. 

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren en Reddingsbrigades Nederland directeur Koen 

Breedveld. Beide roemden de professionele inzet van de vrijwilligers en zijn trots op de 

Reddingsbrigade Naarden die ondernemend en veerkrachtig is en beschikt over 

doorzettingsvermogen. 

 

Het afgelopen jaar is een mooi jaar geweest. Het ledenaantal is ligt gestegen en in het zwembad zwom 

een record aantal jeugdleden af voor een zwemmend redden diploma. Naast dit record aantal wisten 
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zij ook allemaal met goed gevolg het (zwem)examen af te leggen en behaalden zij allemaal het diploma. 

De Technische Commissie organiseerde ook succesvol de inmiddels bekende Nieuwjaarsmarathon en 

het sponsorzwemmen. 

Voor het varend redden was het ook een mooi jaar. In januari maakten wij bekend dat er een nieuwe 

reddingsboot is gekocht ter vervanging van de oude reddingsboot. De nieuwe reddingsboot kon 

dankzij een donatie van een donateur worden gekocht. Verder volgenden onze lifeguards veel 

opleidingen en cursussen en sloten zij deze ook allemaal succesvol met een diploma af. In het 

afgelopen jaar rukten onze lifeguards vaker uit dan het jaar ervoor en verleenden zij hulp aan in totaal 

167 personen!  

De reddingsbrigade kwam afgelopen jaar ook regelmatig in het nieuws. De bekendheid van de 

reddingsbrigade is groot en enorm positief. Dat komt ook doordat de reddingsbrigade zelf enorm actief 

is op social media, maar ook doordat zij jaarlijks een open dag organiseert en medewerking verleent 

aan verschillende publiekgerichte evenementen op de Jachthaven Naarden.  

We mogen ons gelukkig prijzen met de donateurs die wij hebben en de donaties die wij mochten 

ontvangen afgelopen jaar. De reddingsbrigade krijgt geen subsidie en is voor haar inkomsten volledig 

afhankelijk van donaties. De reddingsbrigade blijft zelf hard werken aan het vergroten van de 

inkomsten door het verlenen van diensten, maar ook door het werven van donateurs. Bijzondere dank 

gaat uit naar maatschappelijk betrokken organisaties zoals de Rabobank en Lakeland Foundation die 

het voor de reddingsbrigade mogelijk hebben gemaakt investeringen te doen in materialen en 

opleidingen.   

Ik wil graag een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan de realisatie van zo’n prachtig jaar. Bedankt 

donateurs en sponsoren voor jullie financiële bijdragen zodat onze vrijwillige lifeguards kunnen blijven 

redden. Bedankt Jachthtaven Naarden voor zo’n fijn thuis. Bedankt vrijwilligers voor jullie fantastische 

inzet als instructeur, lifeguard of bestuurder van de reddingsbrigade.  

Met veel enthousiasme en vertrouwen kijk ik uit naar het komend jaar en hoop ik weer te mogen 

rekenen op een ieder zijn inzet. 

Vincent Stoit 

Voorzitter 

Reddingsbrigade Naarden 

 

Zwemmend en varend redden sinds 1968 
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3. Bestuurssamenstelling  

Vooztitter (m.i.v. 30 augustus 2019) de heer V. Stoit (*)

Secretaris de heer J. Drost

Penningmeester (m.i.v. 30 augustus 2019) de heer P. Ouwerkerk (*)

Commissaris Bewakingscommissie de heer V. Stoit

Commissaris Technische Commissie de heer R. Stoit

Commissaris Jeugd Commissie Di-Jé Holtrigter

(tot 30 augustus 2019, thans vacant)

Commissaris Publieke Relaties de heer R. van Lent

Algemeen Bestuurslid de heer R.A. Slotema (*)

(m.i.v. 30 augustus 2019)

Beschermheer de heer H.M.W. ter Heegde

Burgemeester van Gooise Meren

Beschermheerschap

Dhr. H.M.W. ter Heegde is sinds 1 juli 2017 beschermheer van de Reddingsbrigade

Naarden. Als beschermheer is dhr. Ter Heegde geen lid van de reddingsbrigade en vervult

geen bestuursfunctie in de vereniging. De beschermheer kan de reddingsbrigade wel

ondersteunen met adviezen en verder vooruit helpen bij het realiseren van de

verenigingsdoelstellingen.

(*) Gedurende het verslagjaar fungeerde de heer V. Stoit als penningmeester. Op de algemene 

ledenvergadering d.d. 30 augustus 2019 is de heer V. Stoit gekozen tot voorzitter en afgetreden als

penningmeester. De heer Ouwerkerk is tegelijkertijd gekozen tot penningmeester.

De heer R.A. Slotema fungeerde tot 30 augustus 2019 als voorzitter.  
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4. Jaarverslag Secretaris  

Het bestuur kwam ook dit verenigingsjaar weer diverse keren bij elkaar om verenigingszaken te 

bespreken en beleid te voeren. In 9 officiële bestuursvergaderingen en aanvullende vergaderingen 
van het dagelijks bestuur en de commissies stond het creëren van nieuw beleid, het genereren van 

inkomsten en het maken van toekomstplannen centraal. Er zijn de nodige avonden gewerkt om de 
brigade AGV proef te maken. 11 januari is er een extra algemene ledenvergadering gehouden voor 
goedkeuring voor een lening voor de nieuwe boot en wijziging van de statuten. De vervanging van 
de Ronduit is een feit geworden. De nieuwe boot komt er aan. De reddingsbrigade verkeerd 
momenteel nog steeds in een opbouwende fase. De varende leden hebben verdere opleiding 

genoten. Waardoor de reddingsbrigade uiteindelijk nog beter functioneert. Er wordt nog steeds 
gekeken hoe het ledental nog meer verhoogd kan worden. Maar ook dit jaar is het ledental weer 
gestegen. 

 
Het zou fijn zijn als er ondersteuning bij het secretariaat komt. Als er iemand interesse heeft om het 
secretariaat te ondersteunen is hij of zij van harte welkom. 

 
Het sponsor zwemmen en de opendag waren dankzij de leden die zich hiervoor hebben ingezet weer 
een succes.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van het ledenaantal op 30 september 2019 

Het ledental is gestegen. Van 133 naar 141 leden 
Hiervan waren: 

74 jeugdleden 
43 seniorleden 
22 kaderleden 
2 ereleden 
 

 
Dit waren in 2017-2018. 

Hiervan waren: 
74 jeugdleden 
42 seniorleden 
15 kaderleden 
2 ereleden 
 

Dit waren in 2016-2017: 
67 jeugdleden 
34 seniorleden 
16 kaderleden 
3 ereleden 
 
 

Jon Drost 
Secretaris  
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5. Jaarverslag Penningmeester 

Het boekjaar 2018-2019 is positief afgesloten. Enerzijds is er door donaties en giften een toename te 

constateren van ruim € 8.000. Anderzijds zijn er minder kosten geboekt: in het voorlaatste boekjaar 

is een eenmalige last genomen van ca € 10.000 in verband met de aanschaf van overlevingspakken. 

Beide posten verklaren de hoogte van het resultaat en is (helaas) niet het beeld dat we de komende 

jaren mogen verwachten. Door uitbreiding in materieel en optimalisering van apparatuur mag 

worden aangenomen dat de onderhoudskosten zullen toenemen.  

Gezien het streven naar een verdere professionalisering vragen ook de opleidingskosten een 

toenemende bijdrage.  

Het Penningmeesterschap is gedurende het lopende seizoen overgegaan van Vincent Stoit naar 

Pieter Ouwerkerk. 

Vincent heeft de functie van Penningmeester sinds 10 januari 2014 vervuld. Het 

Penningmeesterschap is per 30 augustus 2019 overgedragen aan Pieter. Beide hebben de 

boekhouding en het boekhoudsysteem in laatste maanden geoptimaliseerd en verbeterd. 

We constateren dat donateurs, organisaties zoals de Rabobank Gooi & Vechtstreek, de Lakeland 

Foundation ons waarderen als vrijwilligersorganisatie. Door hun bijdragen zijn we in staat de op ons 

genomen taken te verrichten.  

Zo hebben we afgelopen jaar een donatie mogen ontvangen van de Rabobank Clubkas campagne 

waarmee nieuwe hulpverleningsmaterialen gekocht konden worden.  

Daarnaast organiseerde Atletiekvereniging Tempo “de Wallenloop” met als goede doelen het 

Muziekvendel Nardinc en de reddingsbrigade. De atletiekvereniging schonk een deel van de 

opbrengsten aan beide goede doelen en hoofdsponsor Baar Advies en NH1816 Verzekeringen reikte 

ook nog een cheque uit aan de reddingsbrigade.  

Wij zijn al onze sponsoren en donateurs enorm dankbaar dat zij de reddingsbrigade financieel zo 

goed ondersteunen. Zonder de steun van onze donateurs en sponsoren kan de reddingsbrigade niet 

bestaan.  

Het is jammer dat de diverse overheden nog steeds niet onze werkzaamheden financieel 

ondersteunen.  
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5.1. Aanbieding 

KvK: 54388503

Bank: Rabobank: NL68 RABO 0337 7788 09

en NL52 INGB 0003 2160 89

E info@reddingsbrigadenaarden.nl

W www.reddingsbrigadenaarden.nl

Aan de leden van 

Reddingsbrigade Naarden

Naarden, 28 december 2019

Ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de statuten wordt door het bestuur verslag gedaan

over het boekjaar 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. 

Hierna is opgenomen de balans met toelichting naar de situatie per 30 september 2019 en de

staat van baten en lasten over het boekjaar.

Namens het bestuur

P. Ouwerkerk

penningmeester
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5.2. Fiscale positie 

De vereniging is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.  

5.3. Waarderingsgrondslagen 

Voorzover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale

waarde.  
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5.4. Balans 

BALANS PER 30 SEPTEMBER 2019

(in euro´s)

30 september 30 september

ACTIVA 2019 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 88.150 8.150

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 70 70

Debiteuren 364

Vooruitbetaalde bedragen 21.000 -                     

21.434 70

Liquide middelen 141.153 53.573

Totaal 250.737 61.793
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5.5. Vervolg balans  

BALANS PER 30 SEPTEMBER 2019

(in euro´s)

30 september 30 september

PASSIVA 2019 2018

EIGEN VERMOGEN

Vermogen per 1-10-2018 59.701 51.874

Toevoeging boekjaar 26.740 7.827

86.441 59.701

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen 59.984 -                     

KORTLOPENDE SCHULDEN

(ten hoogste 1 jaar)

Leveranciers 85.097 2.092

Aflossingsverplichting lening komend boekjaar 19.215 -                     

104.313 2.092

Totaal 250.737 61.793
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5.6. Staat van baten en lasten 

2018/2019 2017/2018

Opbrengsten 63.473 55.359

Som der bedrijfslasten 36.524 47.389

Financiële baten en -lasten -209 -143

Bedrijfsresultaat 26.740 7.827
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5.7. Toelichting balans 

30 september 30 september

VASTE ACTIVA 2019 2018

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen

Aanschafwaarde 81.500 81.500

Cumulatieve afschrijvingen -73.350 -73.350

Investeringen/desinvesterigen (-/-) boekjaar 80.000 -                     

88.150 8.150

Met ingang van seizoen 2013/2014 wordt 20% van de aanschafwaarde afgeschreven. De restwaarde

bedraagt 10% van de aanschafwaarde.

Onder de investeringen is opgenomen een boot in aanbouw. Het is te verwachten dat de boot in het najaar 

van 2019 wordt geleverd.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad 70 70

Debiteuren 364

Vooruitbetaalde bedragen 21.000

Dit betreft de aanbetaling van een nieuw vervoermiddel

Liquide middelen

Rabobank NL69 RABO 0337 7788 09 2.845 -                     

Rabobank NL45 RABO 3319 6284 02 2.400 -                     

ING Bank NL52 INGB 0003 2160 89 261 956

ING Bank NL52 INGB 0003 2160 89, spaarrekening 135.648 52.617

141.153 53.573  

EIGEN VERMOGEN

Vermogen per 1-10-2018 59.701 51.874

Toevoeging boekjaar 26.740 7.827

86.441 59.701

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening Tornado saldo aanvang boekjaar -                  

Opname lening 79.200

Aflossingsverplichting volgend boekjaar -19.216

Saldo 30 september 2019 59.984  
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5.8. Vervolg toelichting op de balans  

KORTLOPENDE SCHULDEN

(ten hoogste 1 jaar)

Crediteuren 85.098 2.092

Aflossingsverplichting lening komend boekjaar 19.216 -                     

104.314 2.092

Onder de crediteuren is opgenomen de betalings- en afnameverplichting voor de nieuwe boot in aanbouw.  

 

5.9. Toelichting baten en lasten 

2018/2019 2017/2018

Netto opbrengsten 63.473 55.359

Kosten

Bondlidmaatschap 1.322 967

Bestuurskosten (w.o. drukwerk, notaris, 50-jarig jubileum) 3.605 -                     

Kostprijs bar 209 18

Afschrijvingen -                     

Huisvesting 860 1.493

Kantoor 440 543

Kosten zwemmend redden 14.482 13.576

Kosten varend redden 15.380 27.156

Public relations 226 182

Jeugdcommissie -                  3.454

Totaal kosten 36.524 47.389

Voordelig/nadelig (-/-) saldo 26.949 7.970

Rentelasten/bankkosten -240 -143

Rentebaten 31 -                     

Resultaat 26.740 7.827
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6. Jaarverslag Technische Commissie (TC) 

Het zwemseizoen 2018 – 2019 is op 4 september 2018 aangevangen. In dit seizoen is er weer veel 

gezwommen door alle leden en veel georganiseerd door de TC.  

Het hele seizoen is goed verlopen. Tussen alle reguliere lesavonden door is er regelmatig wat leuks 

georganiseerd. Denk aan de Nieuwjaarsmarathon, sponsorzwemmen, meezwemavonden en 

spelavonden.  

Daarnaast hadden wij in het najaar van 2018 ons jubileum; onze reddingsbrigade bestond 50 jaar! 

Naast de feestelijke avond in de Jachthaven, hebben wij (als TC) een leuke zwemavond georganiseerd 

op dinsdag 16 oktober. Onze zwemmende jeugdleden hebben een feestelijke en leuke spelletjes avond 

gekregen. Na afloop gingen wij allen gezellig wat eten in de kantine van de Lunet. 

 

 

Qua leden aantal, en dan met name kijkend naar onze hoofd doelgroep (jeugdleden), gaat het goed. 

Aan het eind van dit seizoen (juni 2019) zwommen er 74 jeugdleden bij ons. Daarvan hebben er 

uiteindelijk 70 jeugdleden examen gedaan, hierover later meer.  

Helaas is één van onze drie cursisten, die de opleiding doen tot instructeur, gestopt wegens privé 

omstandigheden. De andere twee cursisten zetten dapper door en zijn bezig met de laatste loodjes. 

Zij ronden hun opleiding af in maart 2020.   

Wel heeft de TC weer nieuw bloed gekregen via twee enthousiaste assistent-instructeurs. Hopelijk 

zullen deze twee personen op termijn doorstromen naar de instructeurs opleiding. 

De Nieuwsjaarsmarathon 2019 is georganiseerd op 8 januari 2019. Er hadden zich 7 teams 

ingeschreven en zij streden fanatiek met elkaar. 
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Voor de derde keer in de clubhistorie is er weer een sponsor actie gehouden ten behoeve van de 

Reddingsbrigade Naarden. Op 26 maart 2019 konden alle (jeugd)leden geld op halen voor de 

reddingsbrigade. Dit deden zij door zoveel mogelijk meters bij elkaar te zwemmen en na afloop het 

gesponsorde geld te innen. Alle (jeugd)leden hebben ons blij doen verrassen door hun enthousiasme 

tijdens de sponsoractie. Onze (jeugd)leden hebben gezamenlijk  2813 euro opgehaald voor de 

reddingsbrigade! Een super mooi bedrag! 

Uiteindelijke gaat het natuurlijk allemaal maar om één ding en dat is het afzwemmen! Aan het eind 

van dit seizoen zijn de examens gehouden, en wel op 25 juni 2019. 

In totaal zijn er 70 jeugdleden van de RBN opgegaan voor een diploma in de Lunet. Op deze avond zijn 

al onze kinderen geslaagd voor hun examen! Super goed gedaan kids! 

Alle negen instructeurs aan het bad draaien wekelijks meerdere lesuren op de dinsdagavond. Zonder 

de enthousiaste inzet van deze kaderleden heeft de zwemtak van de RBN geen bestaansrecht. Ik wil 

jullie dan ook hartelijk bedanken, mede namens het bestuur, voor jullie inzet! En ik hoop dat jullie 

allemaal nog heel lang bij ons blijven lesgeven! 

Rest mij nog om alle kinderen te bedanken voor hun enthousiasme tijdens de lessen. En verder bedank 

ik alle betrokkenen/ouders die soms een helpende hand zijn geweest! Tot volgend seizoen. 

Met een vriendelijke groet, 

 

Rutger Stoit, Voorzitter Technische commissie 
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7. Jaarverslag Bewakings Commissie (BC)  

Het jaar 2018-2019 was een mooi en druk jaar. We hadden een heel mooie en lange zomer met zonnig 

weer en hoge temperaturen. Niet alleen het mooie weer zorgde ervoor dat we kunnen terug kijken op 

een fantastisch jaar, maar ook heel veel andere gebeurtenissen. 

Het seizoen startte in oktober 2018 met een mooie nazomer en het 50-jarig jubileum feest. In verband 

met het jubileum kwam RTVNH langs en maakte televisieopnamen over de reddingsbrigade. De 

lifeguards demonstreerden hun vaardigheden in een kleine oefening. 

In januari hebben wij onze leden kunnen informeren over de komst van een nieuwe reddingsboot. De 

aankoop van de nieuwe reddingsboot wordt mogelijk gemaakt door een donatie van een donateur die 

het belangrijk vind dat de reddingsbrigade zich verder kan ontwikkelen en verder professionaliseren. 

De nieuwe reddingsboot is groter en ruimer en biedt zitplaatsen aan 4 lifeguards en meer werkruimte. 

De nieuwe reddingsboot is besteld, maar levering heeft flinke vertraging opgelopen. De nieuwe 

reddingsboot zal de huidige reddingsboot Ronduit gaan vervangen en wordt medio januari 2020 

verwacht. 

In het najaar van 2018 en winter- en voorjaarsperiode van 2019 zijn er veel opleidingen gestart en 

afgerond zoals EHBO, EHBO+, DAN zuurstof, marifonie, vaarbewijs en de opleiding Lifeguard open 

water. Het seizoen van 2018-2019 stond in het teken van opleiden en oefenen en dat heeft zijn 

vruchten afgeworpen. De opleidingen zijn succesvol met een diploma afgesloten. Dankzij een donatie 

van de Lakeland Foundation in 2018 konden een groot aantal van deze opleidingen bekostigd worden. 

Alle lifeguards werden door onze beschermheer, Burgemeester van Gooise Meren, dhr. H. ter Heegde 

gefeliciteerd met het behalen van de diploma’s en bedankt voor hun vrijwillige inzet voor de 

reddingsbrigade. 

De reddingsbrigade is hard bezig zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Dit doen we door 

veel te oefenen en mensen op te leiden, maar ook door nieuwe materialen aan te schaffen. Dankzij de 

Rabobank Clubkas campgane konden 4 helmen gekocht worden voor de nieuwe reddingsboot. De 

helmen bieden goede bescherming aan onze lifeguards tegen het stoten van het hoofd. In een later 

stadium kan een communicatieset in deze helmen worden ingebouwd. 
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De reddingsbrigade is afgelopen jaar ingezet bij verschillende evenementen in de regio, waaronder de 

Muiden-Pampus-Muiden roeisloepenrace, sinterklaasintochten in Naarden en Amsterdam, de 

openstudiodagen bij de Avro-Tros en tijdens Swim to fight cancer Gooise Meren in Muiden.  

In het watersportseizoen van mei tot en met september is de reddingspost van de reddingsbrigade op 

de Jachthaven in de weekenden geopend. Onze lifeguards voeren dan onderhoudswerkzaamheden en 

klusjes uit, oefenen hun vaardigheden, varen patrouilles met de reddingsboot en zijn preventief op het 

water. Tegelijkertijd staan zij standby conform het convenant tussen de Reddingsbrigades Nederland 

en het Kustwachtcentrum gesloten is.  

Afgelopen jaar werd de reddingsbrigade meerdere keren gealarmeerd door de Kustwacht en ingezet 

voor watersporters in de problemen. Daarnaast komen melding ook telefonisch binnen bij de 

reddingsbrigade en merken de lifeguards zelf ook gevaarlijke situaties op tijdens hun patrouilles en 

oefenvaarten op de Randmeren. 

In het seizoen 2018-2019 rukten onze vrijwillige lifeguards 56 keer uit om hulp te verlenen. Hierbij 

werden 160 mensen geholpen en 7 gered. Al het reddingswerk wordt uitgevoerd door professioneel 

opgeleide vrijwilligers, vandaar dat het volgen van opleidingen en oefenen en getraind blijven zo 

enorm belangrijk is. 

Belangrijk om te vermelden is dat de inzetbaarheid in het afgelopen seizoen verder is uitgebreid. De 

reddingsbrigade staat niet alleen tijdens de postdiensten in de weekeinden standby maar ook op 

andere momenten. Helaas kan op dit moment nog geen volledige 27/4 garantie gegeven worden met 

opkomsttijd binnen 10 minuten. Echter achter de schermen zijn wij hier druk mee bezig. Op dit 

moment probeert de reddingsbrigade daar waar het kan inzetbaar te zijn. De schippers van de 

reddingsboten lezen mee met de alarmeringen van de Kustwacht en zodra Prio 1 meldingen voorbij 

komen waarbij mens of dier levensbedreigend in problemen zijn, dan overlegt de reddingsbrigade met 

de Kustwacht of zij het wenselijk vinden de reddingsboot uit Naarden ook in te zetten. Daarnaast is de 

reddingsbrigade telefonisch bereikbaar zodat iedereen een melding kan doen bij de reddingsbrigade 

en om hulp kan vragen mochten zij in het inzetgebied van de reddingsbrigade in problemen komen. 

Dit heeft geleid tot meer inzetten en succesvolle reddingen in het afgelopen jaar. 

In 2019 is de reddingbrigade vaker uitgerukt voor watersporters in de problemen dan in 2018. In 2018 

rukte de reddingsbrigade 27 keer uit en in 2019 maar liefst 56 keer. Daarbij werden in totaal 160 

mensen geholpen en 7 gered uit een noodlottige situatie. Het aantal manuren dat onze vrijwillige 

lifeguards hebben gedraaid is aanzienlijk gestegen. In 2018 werden 1.185 manuren gedraaid, in 2019 

is dat aantal gestegen naar 1.467 uur. Hierbij zijn uren voor onderhoud, overleg en opleiding niet 

meegerekend.   
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Hulpverleningscijfers 2018-2019 

 

Personele operationele inzet (uren) 1.467 

Aantal lifeguards    15 

 

Alarmering tbv Aantal Personen geholpen Personen gered 

Bader/zwemmer 2 5 
 

Dienstverlening 
   

Dier 
   

Ehbo    

Kitesurfer 2 2  

Persoon gevonden     

Persoon vermist    

Surfer 2 2 1 

Vaartuig 41 142 6 

Klein ehbo 9 9  

Totaal 56 160 7 
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Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij een mooie toekomst tegemoet treden als we ons gezamenlijk 

en met elkaar blijven inzetten en onze reddingsbrigade verder laten ontwikkelen en blijven 

professionaliseren. Het is onze ambitie de beste reddingsbrigade in onze regio te worden met een 24/7 

inzetbaarheid. Als wij hier gezamenlijk aan blijven werken heb ik daar alle vertrouwen dat we dit samen 

kunnen gaan realiseren. 

Het nieuwe seizoen 2019-2020 starten we met een mooie nieuwe reddingsboot en nieuwe 

hulpverleningsmaterialen. Mooier kan je toch niet van start gaan? Ik wil iedereen die bijgedragen heeft 

aan bovenstaand resultaat van harte bedanken. Bijzondere dank gaat uit naar onze donateurs en 

sponsoren die ervoor zorgen dat onze lifeguards kunnen blijven redden. Natuurlijk wil ik ook onze 

lifeguards bedanken voor hun inzet en reken op hun inzet in de toekomst. 

Vincent Stoit 

 

Commissaris BC 
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8. Jaarverslag Jeugd Commissie (JC) 

Door het ontbreken van een Commissaris Jeugd Commissie zijn er afgelopen jaar geen leuke uitstapjes 

en jeugdactiviteiten georganiseerd.  

Het bestuur vindt activiteiten voor de jeugdleden enorm belangrijk. Voor de korte termijn zal zij dan 

ook bekijken welke mogelijkheden er zijn om activiteiten voor de jeugdleden te kunnen gaan 

organiseren. Het bestuur doet hierbij – en bij deze - een beroep op ouders en leden die zich vrijwillig 

willen inzetten om activiteiten voor onze jeugdleden te organiseren.  

De functie van Commissaris Jeugd Commissie is vacant en blijft vacant staan tot dat het bestuur een 

geschikte kandidaat gevonden heeft. 
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9. Jaarverslag publieke relaties commissie (PR) 

De Reddingsbrigade heeft dit jaar met mooie berichten in de krant gestaan voor zowel de 

waterhulpverlening als het zwemmen. Daarnaast zijn we nog altijd veel actief geweest op sociale 

media. We merken dat door alle publicaties die we doen meer gezien worden door de lokale 

bevolking. Ook onze beschermheer, burgemeester Han ter Heegde, ziet ons regelmatig voorbij 

komen in de krant. Dit is voor ons natuurlijk ook belangrijk omdat wij ook nog steeds zichtbaar willen 

worden in de politiek. 

In het seizoen 2018 – 2019 heeft de commissie een mooie en professionele folder in elkaar gezet en 

laten drukken. Deze folder verteld in een notendop wat de Reddingsbrigade allemaal doet als 

professionele hulpverleningsorganisatie, het zwemmen en als vereniging. Wie de folder nog niet 

gezien of gelezen heeft, deze ligt op de onze havenpost en op het havenkantoor van de Jachthaven 

Naarden. 

 

 

Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een open dag georganiseerd. Deze vond plaats op 6 juli. 

Helaas was de open dag minder druk bezocht dan andere jaren, maar desalniettemin hebben de 

bezoekers die er waren enthousiast gereageerd en kennis gemaakt met de Reddingsbrigade 

Naarden. 

De Reddingsbrigade heeft afgelopen jaar ook 

gewerkt aan de optimalisatie van het 

donatiesysteem, de website en dan met name SEO 

(zoekmachineoptimalisatie), professionalisering 

van het social media gebruik, drone video’s 

gemaakt van de reddingsboten en een 

promotievideo gemaakt voor de Wallenloop. Bij dit 

hardloopevenement waren wij één van de twee 

goede doelen die financieel gesteund konden 

worden als een deelnemer zich inschreef.  
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Als laatste wil ik graag iedereen bedanken die mij in seizoen 2018-2019 weer met veel enthousiasme 

heeft bijgestaan en heeft ondersteund. 

Met een vriendelijke groet, 

Redmar van Lent 

Commissaris Publieke Relaties 

 

 

 


