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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Reddingsbrigade Naarden over de periode
1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.
2. Van het bestuur
Van een bruisende vereniging met volop activiteiten en met plannen, naar een vereniging in
stilstand door lockdown. Een jaar waarin alle leuke dingen bijna niet meer mogelijk waren. Dat
was afgelopen jaar. Ondanks het voorbije jaar hebben we moeten leren omgaan met het
coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Het werd een jaar waarin maatregelen en online
meetings de boventoon voerden, maar we hebben er ons met de nodige inspanningen goed aan
kunnen aanpassen.
Het seizoen begon officieel op 1 oktober 2019 en er was nog geen vuiltje aan de lucht; er werd
wekelijks gezwommen, evenementen waarbij de reddingsbrigade ondersteuning bood vonden nog
gewoon plaats, cursussen en herhalingslessen vonden plaats en de uitrukken en alarmeringen
van de reddingsboten gingen gewoon door. Alle commissies waren druk met het maken en
uitwerken van plannen; de komst van twee nieuwe reddingsboten, organiseren van de doop van
reddingsboten, plannen maken voor de opendag, samenwerking met de brandweer opzetten en
vormgeven, opleidingen organiseren en opzetten en examens plannen. Er is zelfs een Jeugd
Commissie in wording bezig geweest met de organisatie van een dagje uit voor onze jeugdleden.
En toen was het maart, plotseling brak het coronavirus uit en ging het land in lockdown. Alle
verenigingsactiviteiten kwamen stil te liggen en veel van de hierboven genoemde leuke activiteiten
konden geen door gang vinden. De lockdown zorgde voor een onzekere tijd met veel maatregelen
waar een ieder zich aan moest houden. Zo ook de reddingsbrigade en haar vrijwilligers. Van
iedereen is veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit gevraagd, zowel in het privé leven als het
zakelijke leven met thuisonderwijs en thuis werken. Omdat de reddingsbrigade een
hulpverleningsorganisatie is, gold de lockdown niet voor de bemanning van de reddingsboten. Alle
bijeenkomsten, opleidingen en trainingen werden stil gelegd en moesten online plaats vinden,
maar de nood hulpverlening ging gewoon door. Voor veel mensen boden de Randmeren een
sprankje van vrijheid in tijden van lockdown en dus gingen veel mensen massaal het water op. Er
werden speciale coronaprotocollen ontwikkeld voor de lifeguards en er golden zeer strenge
maatregelen zodat op een veilige manier hulp kon worden blijven verleend. Ten tijde van de
lockdown moest de reddingsbrigade diverse keren uitrukken om hulp te verlenen aan
watersporters in problemen.
Eind mei werden de maatregelen iets versoepeld en konden de lifeguards weer gaan oefenen,
natuurlijk nog steeds onder strenge maatregelen, maar wat was iedereen weer blij dat er weer wat
meer mocht en er weer geoefend mocht gaan worden. Dat zelfde gold ook toen we in juni weer
mochten gaan zwemmen. De Technische Commissie ontwikkelde een protocol zodat het
zwemmen goed georganiseerd en veilig kon verlopen met strenge regels en maatregelen. Het
zwemmen was anders dan voorheen, maar binnen de maatregelen heeft de TC gekeken naar wat
wel kon, wat waren onze leden blij en enthousiast dat ze weer mochten komen zwemmen, zowel
jong als oud. Helaas konden door het grote aantal gemiste lessen de geplande examens in juli
niet door gaan.
Naarmate het steeds mooier weer werd liep het aantal besmettingen liep verder terug, de
vereniging kwam langzaam weer tot leven. Natuurlijk was nog niet alles mogelijk en golden er nog
steeds strenge maatregelen, maar er werd weer gezwommen en de lifeguards draaiden weer
postdiensten en konden weer oefenen met de nieuwe reddingsboot Ronduit. Inmiddels is ook de
tweede nieuwe reddingsboot Promers gearriveerd. De zomer was er één met veel watersporters
en mooi weer en soms veel wind, de lifeguards hebben veel kunnen oefenen met de nieuwe
materialen en er moest een record aantal keren worden uitgerukt om hulp te verlenen. De hulplijn
van de reddingsbrigade werd afgelopen zomer onbedoeld een hot item; de reddingsbrigade heeft
al jaren een eigen telefoonnummer voor watersporters dat zij kunnen bellen als zij hulp nodig
hebben. Door een wijziging in de alarmeringsprotocollen bij de kustwacht werd de hulplijn van de
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reddingsbrigade actueel en breed uitgemeten in de pers. Veel watersporters riepen de hulp van
de reddingsbrigade afgelopen jaar via de telefoon in.
Na de zomervakantie werd door de Technische Commissie het zwemmen weer opgestart en werd
er met de rayon commissie, die over de examenplanning gaat, gekeken naar mogelijkheden hoe
we de leden alsnog een examen zwemmend redden konden aanbieden.
De reddingsbrigade kwam afgelopen jaar ook regelmatig in het nieuws. De bekendheid van de
reddingsbrigade is groot en het imago is enorm positief, en dat is iets wat we zelf hebben
gecreëerd en waar we heel trots op en zuinig op moeten zijn.
We mogen ons gelukkig prijzen met de donateurs die ons werk financieel ondersteunen.
Financieel hebben we een goed jaar gehad, de kosten bleven beperkt en de inkosten groeiden.
De groei van de inkomsten is te danken aan de verkoop van de oude reddingsboot en we
mochten een flink aantal donaties ontvangen. De reddingsbrigade krijgt geen subsidie van de
overheid en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van donaties. De reddingsbrigade blijft zelf
ook hard werken aan het vergroten van de inkomsten door het verlenen van diensten, maar ook
door het werven van donateurs. Het coronavirus heeft afgelopen jaar weinig invloed gehad op de
financiën van de reddingsbrigade, echter voor 2020-2021 voorzie ik hierin toch de nodige
problemen. De inkomsten zullen onder druk komen te staan door het wegvallen van de inkomsten
uit evenementen en het aantal donaties zal terug lopen als gevolg van de voortdurende
coronacrisis, dit zal ook voor veel mensen financieel consequenties hebben waardoor minder
gedoneerd zal gaan worden.
Ik wil graag een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan de realisatie van afgelopen jaar. Het is
niet helemaal het jaar geworden waar we op gehoopt hadden, maar binnen alle toegestane
kaders en mogelijkheden hebben we er het maximale uitgehaald. 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. Ik weet dat afgelopen jaar
voor niemand makkelijk is geweest, maar we moeten hoopvol blijven en volverwachting uitkijken
naar de toekomst, een toekomst zonder corona en met vaccins en waarin alles weer mag wat we
afgelopen jaren gemist hebben.
Blijf veilig en gezond!
Vincent Stoit
Voorzitter
Reddingsbrigade Naarden
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3. Bestuurssamenstelling
De vereniging wordt bestuurd door:
Vooztitter (m.i.v. 30 augustus 2019)

de heer V. Stoit

Secretaris (herkozen 2020)

de heer J. Drost

Penningmeester (gekozen 2019)

de heer P. Ouwerkerk

Commissaris Bewakingscommissie (herkozen 2020)

de heer V. Stoit

Commissaris Technische Commissie

de heer R. Stoit

Commissaris Jeugd Commissie

Vacant

Commissaris Publieke Relaties (herkozen in 2020)

de heer R. van Lent

Algemeen Bestuurslid

de heer R.A. Slotema

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.
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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
inkomstenen het maken van toekomstplannen weer centraal. Er zijn de nodige avonden gewerkt om
de uitdagingen van de Corona maatregelen te bespreken. De vervanging van de Ronduit heeft
plaatsgevonden. En er is al weer een nieuwe boot de Promers. Doordat de varende leden verdere
opleiding hebben genoten en de nodige uren hebben geoefend, functioneert de reddingsbrigade
nog beter. Ook dit jaar is het ledental weer gestegen. Het aantal varende leden is nog wel een puntje
van zorg.
Het sponsorzwemmen en de opendag zijn dit jaar door de Corona helaas niet doorgegaan.
Hieronder vindt u een overzicht van het ledenaantal op 30 september 2020
Het ledental is gestegen. Van 141 naar 152 leden
Hiervan waren:
88 jeugdleden
41 seniorleden
21 kaderleden
2 ereleden
Dit was in 2018-2019
141 leden
Hiervan waren:
74 jeugdleden
43 seniorleden
22 kaderleden
2 ereleden
Dit waren in 2017-2018.
133 leden
Hiervan waren:
74 jeugdleden
42 seniorleden
15 kaderleden
2 ereleden
Jon Drost
Secretaris
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5. Jaarverslag Penningmeester
We kunnen vaststellen dat ook het boekjaar 2019-2020 positief is afgesloten. Dankbaar zijn we met
name naar onze donateurs toe. Dankzij hun genereuze bijdragen hebben we de vloot zien groeien
naar een uitrustingsniveau waar een professionele organisatie jaloers op is. Dit geldt eveneens voor
de nieuwste communicatiemiddelen op de boot en op de post.
De bemanningsleden hebben zich vanwege alle vernieuwingen extra ingezet de nieuwste technieken
eigen te maken.
Qua kosten van het varend materieel hebben we dankzij de nieuwe Ronduit (eindelijk) alleen te
maken gehad met regulier onderhoud, extra kosten vanwege onoplosbare storingen bleven uit.
Met ingang van dit boekjaar is begonnen met het vormen van reserves voor toekomstige uitgaven.
Deze reserves komen voort uit de ontvangen baten en zijn reeds in mindering gebracht op het
resultaat. Sommige donateurs stellen het op prijs indien hun gift wordt aangewend voor een bepaald
doel, bijvoorbeeld kleding, opleiding, of de huur van een boot. De naleving van deze wens (of
voorwaarde) tonen we middels het opnemen van een bestemmingsreserve. Uit oogpunt van
voorzichtigheid reserveren we bedragen voor toekomstige vervanging van materieel. Alles tezamen
dient dit bij te dragen aan de continuïteit binnen onze taakstelling van onze vereniging.
Medio afgelopen zomer werd watersportend Nederland opgeschrikt door de mededeling dat
Kustwacht en de KNRM in geval van pech op het water (anders dan noodsituaties) niet langer de
aangewezen instantie(s) zijn hulp te bieden. Watersporters dienen zelf contact op te nemen met een
commerciële partij.
Reddingsbrigade Naarden heeft kort na de aankondiging een hulplijn geopend waarbij net zoals
voorheen om assistentie gevraagd kan worden voor lichte pechgevallen. Reddingsbrigade Naarden is
namelijk van mening dat een vergelijking met auto’s niet opgaat. Een auto valt bij motorpech stil, een
boot drijft af en kan daardoor schade veroorzaken, dan wel lek slaan, waardoor een
levensbedreigende situatie kan ontstaan. Wij vinden het tot onze taak behoren dit te voorkomen.
We hebben geconstateerd dat watersporters in ons vaargebied dit waarderen, enerzijds door te
begrijpen dat wij kosten maken en bij een reddingsactie ons financieel ondersteunen, anderzijds ons
bij voorbaat financieel ondersteunen.
Wij danken deze watersporters voor hun begrip dat wij nog steeds een organisatie zijn zonder wat
voor subsidie of bijdrage van de overheid dan ook. Nog steeds zijn wij een organisatie gebaseerd op
de inzet van vrijwilligers die daar geen enkele vergoeding voor ontvangen.
Reddingsbrigade Naarden ondervindt veel nadeel van de coronamaatregelen. Een voor ons niet te
verwaarlozen bron van inkomen is de begeleiding van evenementen. De inkomsten uit de
begeleidingsactiviteit zijn dan ook weggevallen en zullen wegvallen (zoals het verwelkomen van
Sinsterklaas). Hoe de toekomst er uit gaan zien is lastig in te schatten. Ondanks het feit dat we voor
enkele weken niet mochten zwemmen, voelen we ons met name de zweminstructeurs – in al onze
bescheidenheid – apetrots dat bij heropening van het zwembad iedereen weer present was en de
nieuwe regels zonder morren accepteerde. Als het aan de leden ligt zal het aan continuïteit niet
ontbreken. In zoverre kunnen we niet anders dan weer ons uiterste best te gaan doen alles in goede
banen te leiden.
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5.1. Aanbieding

Onderwal 12, 1411 LV NAARDEN
tel.: 035- 6940791
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, 25 november 2020
Ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de statuten wordt door het bestuur verslag gedaan
over het boekjaar 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.
Hierna is opgenomen de balans met toelichting naar de situatie per 30 september 2020 en de
staat van baten en lasten over het boekjaar.
Namens het bestuur

P. Ouwerkerk
penningmeester

8

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 2020
(in euro´s)
30 september
2020

ACTIVA

30 september
2019

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Communicatieapparatuur

75.916
299
76.215

88.150
88.150

70
260
330

70
364
21.000
21.434

Liquide middelen

176.252

141.154

Totaal

252.797

250.738

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
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5.5. Vervolg balans
BALANS PER 30 SEPTEMBER 2020
(in euro´s)
30 september
2020

PASSIVA

30 september
2019

EIGEN VERMOGEN
Vermogen per 1-10-2019
Toevoeging boekjaar

VOORZIENINGEN
Bestemmingsreserves

86.441
11.916
98.356

59.701
26.740
86.441

89.350

-

40.768

59.984

5.108
19.215
24.323

85.097
19.215
104.313

252.797

250.738

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen

KORTLOPENDE SCHULDEN
(ten hoogste 1 jaar)
Leveranciers
Aflossingsverplichting lening komend boekjaar

Totaal
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5.6. Staat van baten en lasten
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro´s)
2019/2020

2018/2019

Opbrengsten

49.189

63.473

Som der bedrijfslasten

35.375

36.524

Financiële baten en -lasten

-1.898

-209

Bedrijfsresultaat

11.916

26.740

12

5.7. Toelichting balans
TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2020
(in euro´s)
30 september
2020

VASTE ACTIVA

30 september
2019

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Investeringen/desinvesterigen (-/-) boekjaar
Boekwaarde

88.150
-4.083
-8.150
75.917

81.500
-73.350
80.000
88.150

Met ingang van seizoen 2019/2020 wordt met in achtneming van een restwaarde van € 10.000 10% van de
aanschafwaarde afgeschreven.
Communicatie apparatuur
Aanschafwaarde
Af: donatie met bestemming
Boekwaarde

10.744
-10.445
299

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad

70

70

Debiteuren

260

364

Vooruitbetaalde bedragen

-

21.000

39.214
52.401
6.698
77.940
176.252

2.845
2.400
261
135.648
141.153

86.441
11.916
98.357

59.701
26.740
86.441

Liquide middelen
Rabobank NL69 RABO 0337 7788 09
Rabobank NL45 RABO 3319 6284 02
ING Bank NL52 INGB 0003 2160 89
ING Bank NL52 INGB 0003 2160 89, spaarrekening

EIGEN VERMOGEN
Vermogen per 1-10-2019
Toevoeging boekjaar
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5.8. Vervolg toelichting op de balans
30 september
2020
VOORZIENINGEN
Bestemmingsreserve huur Promers
Bestemmingsreserve opleiding en kleding
Voorziening exploitatie varend materieel
Voorziening vervanging apparatuur

30 september
2019

48.400
11.500
17.950
11.500
89.350

Onder de voorzieningen zijn de reserveringen voor toekomstige verplichtingen ondergebracht.
Enerzijds betreft het verplichtingen voor toekomstige vervanging en onderhoud van materieel,
anderzijds vloeit de voorziening voort uit de door donateurs gestelde voorwaarden bij het doen
van een donatie.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Lening Ronduit (Tornado) saldo aanvang boekjaar
Opname lening
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
Saldo 30 september 2020

59.984
-19.216
40.768

79.200
-19.216
59.984

5.108
19.216
24.324

85.098
19.216
104.314

KORTLOPENDE SCHULDEN
(ten hoogste 1 jaar)
Crediteuren
Aflossingsverplichting lening komend boekjaar
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5.9. Toelichting baten en lasten
BATEN
Contributies
Donaties en giften (1)
Examengelden
Hulpverlening en bewakingen
Overige opbrengsten
Netto opbrengsten

2019/2020
22.820
19.436
1.994
3.015
1.923
49.189

2018/2019

63.473

LASTEN
Bondlidmaatschap
Bestuurskosten
Kostprijs bar
Afschrijvingen
Huisvesting
Kantoor
Kosten zwemmend redden
Kosten varend redden
Public relations
Jeugdcommissie
Totaal lasten

1.488
688
141
4.083
1.431
527
10.420
16.548
49
35.375

1.322
3.605
209
860
440
14.482
15.380
226
36.524

Voordelig/nadelig (-/-) saldo
Rentelasten/bankkosten
Rentebaten
Resultaat

13.814
-1.898
11.916

26.949
-240
31
26.740

1) Donaties en giften: Het onder de baten opgenomen bedrag betreft de netto-ontvangsten, dat wil
zeggen de ontvangen bijdragen van derden (ca € 109.000) na vermindering voor de aangewezen
en/of verplichte bestemmingen van de gelden, al dan niet middels reserveringen voor toekomstige
uitgaven.
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6. Jaarverslag Technische Commissie (TC)

Het zwemseizoen 2019 – 2020 is op 27 augustus 2019 aangevangen. In dit seizoen is er weer veel
gezwommen door alle leden en veel georganiseerd door de TC.
Op de corona periode na is het seizoen goed verlopen. Tussen alle reguliere lesavonden door is er
regelmatig wat leuks georganiseerd. Denk aan de Nieuwjaarsmarathon en spelavonden.
Qua leden aantal, en dan met name kijkend naar onze hoofd doelgroep (jeugdleden), gaat het goed.
Aan het eind van dit seizoen (juni 2020) zwommen er 79 jeugdleden bij ons. Zij zitten allen in een
opleiding voor het zwemmend redden.
De Nieuwsjaarsmarathon 2020 is georganiseerd op 7 januari 2020. Deze Nieuwsjaarsmarathon is in
een nieuw jasje gestoken; dit alles om de jeugd meer te betrekken bij deze traditie. Albert, Hans en
Rutger hebben de nieuwe formule bedacht en deze is goed ontvangen, zowel door de jeugd als door
de volwassen leden. Het doel is om ook in 2021 een Nieuwsjaarsmarathon te houden volgens de
nieuwe stijl.
In het voorjaar is één kersverse instructeur gediplomeerd. Het is echt jaren geleden dat de RBN een
eigen instructeur heeft opgeleid. Dit is iets om trots op te zijn en om te behouden (dus blijven
opleiden van nieuwe instructeurs).
Bauke gefeliciteerd met je instructeurs diploma en ik hoop dat je nog lang blijft lesgeven bij de RBN.
Merlijn, nog bezig met zijn opleiding, is ook bijna klaar! Hij zal zijn instructeursdiploma behalen in het
najaar van 2020.
Helaas hebben wij dit seizoen afscheid moeten nemen van twee ervaren instructeurs. Albert
(voormalig TC commissaris) en Hans zijn beide gestopt na jaren van lesgeven bij de RBN. Hans is
gestopt vanwege zijn leeftijd en wil het rustiger aan gaan doen. Albert is verhuisd naar Doetinchem
en is weer actief bij de plaatselijke reddingsbrigade aldaar.
Vanwege de hele corona situatie hebben wij Hans en Albert nog geen gepast afscheid kunnen geven.
Hopelijk kan dit in de nabije toekomst alsnog plaatsvinden.
Doorgaand op de corona situatie….ja dat was wat zeg (en nog steeds is het een ellende…).
Nog nooit hebben wij als club zolang geen zwemles gegeven. De zwemavonden en de hele
instructeursploeg lag compleet stil. Vanaf 16 maart tot aan 8 juni was er gewoon geen zwemmen. 9
juni zijn wij weer begonnen met onze zwemavonden geheel volgens alle nieuwe reglementen. Het
was goed om alle leden, na lange tijd, weer te zien!
Maar corona heeft nog meer stuk gemaakt helaas. Het afzwemmen, toch wel het allerbelangrijkste
van het zwemseizoen, kon niet door gaan. Het afzwemmen stond gepland op 16 juni 2020 en is
gecanceld vanwege de corona crisis.
Nu zijn wij als commissie voornemens om in het zwemseizoen 2020 – 2021 twee keer af te
zwemmen. Zo kunnen wij het gemiste examen van 16 juni inhalen! Laten wij hopen dat corona niet
opnieuw roet in het eten gooit.
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Onze wedstrijdploeg heeft in dit seizoen twee keer een marathon gezwommen. Eén in Wageningen
en één in Lemmer. In Wageningen is de ploeg 5e geworden (van de 9 teams) en in Lemmer is de
ploeg 2e geworden (ook van de 9 teams).
Alle 10 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

7. Jaarverslag Bewakings Commissie (BC)
Jaarverslag van de Bewakingscommissie (BC)
Het nieuwe seizoen begon op 1 oktober 2019, niemand had toen nog weet van wat er verder in
2020 stond te gaan gebeuren. In heel veel opzichten is afgelopen jaar een bijzonder en
veeleisend jaar geweest voor onze organisatie en lifeguards, van hen word en werd veel gevraagd
ook tijdens de coronacrisis. In afgelopen jaar stonden de mensen van de reddingsbrigade altijd
paraat en hebben zij zich ondanks de coronacrisis toch keer op keer weer weten te bewijzen. De
reddingsbrigade beleefde een druk jaar wat hulpverleningen en uitrukken betreft, maar wist zich
ondanks het coronavirus toch nog verder te ontwikkelen.
In november 2019 stonden diverse evenementen gepland zoals een weekeinde lang het
sloeproeien van Muiden-Pampus-Muiden en de Sinterklaasintochten in Naarden en Amsterdam
waarbij de reddingsbrigade ondersteuning en toezicht hield. In de tussentijd kwamen er ook
gewoon alarmeringen binnen, waarop door onze lifeguards werd gereageerd en werd uitgevaren.
In februari 2020 mochten we dan eindelijk onze nieuwe reddingsboot Ronduit in ontvangst nemen.
We hebben de nieuwe reddingsboot operationeel en vaarklaar gemaakt en we hebben met de
boot in februari en begin maart kunnen oefenen en diverse uitrukken gevaren. Toen kwam
plotsklaps de uitbraak van Covid-19 en ging de reddingsbrigade voor niet essentiële zaken in
lockdown. Dit betekende dat oefeningen en opleidingen werden stil gelegd, evenals alle andere
samenkomsten en dat de reddingsbrigade alleen nog op alarmeringen reageerde en uitrukte. In
de eerste lockdown moesten de lifeguards een flink aantal keren uitrukken om watersporters in
problemen te helpen. De reddingsbrigade ontving voor het veilig kunnen hulpverlenen de
benodigde beschermende middelen van de Brandweer Gooi- en Vechtstreek en er werd een
coronaprotocol ontwikkeld voor de hulpverlening door de lifeguards, hierbij werd steeds veel
overleg gevoerd met onder andere collega reddingsbrigades, KNRM en de brandweer. De eerder
gestarte lifeguard opleiding werd naar online verplaatst en het theoriedeel kon op deze manier
toch nog worden voortgezet. Ook de herhalingslessen voor EHBO vonden op deze manier plaats.
Naarmate het mooier weer werd in Mei en het aantal besmettingen terug liep werd oefenen met
de reddingsboot weer mogelijk, dit met strenge voorzorgsmaatregelen en in kleine groepjes. Het
oefenen werd beperkt tot oefenen op je eigen eenheid.
Eind mei werden de maatregelen iets versoepeld en kon er weer meer geoefend worden en
werden ook de postdiensten in de weekeinde gedraaid, inmiddels was het watersportseizoen in
volle vaart los gebarsten en zaten de Randmeren overvol met watersporters. Gedurende het
zomerseizoen bleven de strenge maatregelen en voorzorgsmaatregelen van kracht en bleef het
voor onze lifeguards bij kleine oefeningen met de eigen reddingsboot, andere geplande
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activiteiten, oefeningen en opleidingen konden door de 1,5 meter afstand houden maatregelen
geen doorgang vinden.
In juni namen we nog een grote en nieuwe reddingsboot in ontvangst, Reddingsboot Promers.
Deze nieuwe reddingsboot wordt door een donateur aan de reddingsbrigade ter beschikking
gesteld voor de hulpverlening op de Randmeren. De reddingsboot is een Damen HRIB van 9,75
meter lang en is speciaal voor het reddingswerk ontwikkeld en gebouwd. Sinds 2018 zijn wij hier
mee bezig geweest samen met de donateur, van eerste gesprekken in september 2018 tot
onthulling in juni 2020. De reddingsbrigade is de donateur dan ook bijzonder dankbaar, de
donateur maakt hier het verschil en zorgt er voor dat de reddingsbrigade haar taken kan uitvoeren
en kan blijven hulpverlenen, nu en in de toekomst.
In het afgelopen jaar hebben we ons materieel weten uit te breiden en up te graden naar nog
hogere professionelere standaarden en normen. Naast twee nieuwe reddingsboten konden wij
ook andere materialen aanschaffen die onze reddingsboten compleet maken waardoor zij nu
toegerust zijn op de meest voorkomende incidenten en onze lifeguards nog beter hun werk
kunnen uitvoeren. Zo konden wij onder andere nieuwe brancards aanschaffen en een
intercomsysteem voor op de reddingsboot. Deze aankopen zijn mogelijk gemaakt door
respectievelijk de Lakeland Foundation en het Coöperatiefonds van de Rabobank.
Door het coronavirus konden we ook niet met de Nationale Reddingsvloot gaan oefenen. De
nieuwe NRV staat in de kinderschoenen en deelnemers willen graag samen met elkaar gaan
oefenen. In onze regio Gooi & Vechtstreek wordt de reddingsgroep gevormd door de
reddingsbrigades Blaricum, Huizen en Naarden, de Brandweer Naarden en Team Logistiek. We
hebben ons tot het uiterste ingespannen en gekeken naar wat wel kon binnen de grenzen van het
toelaatbare. In de zomer is Team Logistiek langs gekomen voor een eerste kennismaking en een
korte oefeningen, maar hier is het dan ook wel bij gebleven. De aanwezigen stelden de doorgang
van deze kennismaking enorm op prijs.
De reddingsbrigade heeft afgelopen jaar veel inzetten en uitrukken gehad; veel watersporters in
problemen zijn afgelopen jaar geholpen door de lifeguards uit Naarden. Om dit te kunnen blijven
doen, nu en in de toekomst, zijn onze lifeguards afhankelijk van donateurs. Alleen door de
bijdragen van donateurs kunnen onze lifeguards op een hoogwaardig niveau blijven hulpverlenen.
Hulpverleningscijfers
Door de verbeterde inzetbaarheid, is het aantal hulpverleningen gestegen. Daarnaast was het
watersportseizoen ook gewoon een druk seizoen en was het een zomer met mooi weer.
Alarmering naar prioriteit
Type prioriteit
Prio 1
Prio 2
Prio 3

Aantal
37
8
40

Alarmering tbv

2019-2020
Aantal Personen Personen
geholpen gered

Bader/zwemmer
Dienstverlening

3

2

Dier

1

1

Ehbo (hv)

4

14

1

Kitesurfer

3

5

3

Persoon gevonden

1

1

Persoon vermist

4

6

Surfer

5

6

Vaartuig

60

130

2018-2019
Aantal

Personen
geholpen

Personen
gered

2

5

2

2

2

2

1

41

142

6

1

2
13

18

Ehbo (klein)

4

4

Totaal

85

169

20

9

9

56

160

7

Ik wil een ieder bedanken die zich heeft ingespannen in het afgelopen jaar, dankzij een ieders
inzet konden wij afgelopen jaar vele watersporters in problemen helpen en naar een veilige haven
brengen. Daarnaast wil ik ook al onze samenwerkingspartners bedanken voor de plezierige
samenwerking. Een laatste dankwoord gaat uit naar een ieder die het mogelijk heeft gemaakt dat
onze lifeguards überhaupt hulp konden verlenen; donateurs, LakeLand Foundation,
Coöperatiefonds Rabobank en RoundTable bedankt voor jullie ondersteuning aan het
reddingswerk.
Vincent Stoit
Commissaris Bewakingscommissie.

8. Jaarverslag Jeugd Commissie (JC)
In het afgelopen jaar zijn er een aantal instructeurs en kaderleden opgestaan en zijn bij elkaar
gaan zitten om te brainstormen over leuke jeugdactiviteiten. Samen met het bestuur zijn de
plannen gemaakt en uitgewerkt, maar helaas gooide de uitbraak van het coronavirus roet in het
eten waardoor het slechts bij plannen bleef. Voor komend jaar hopen we dat de uitgewerkte
plannen kunnen worden omgezet in leuke activiteiten voor de jeugdleden.
De functie van Commissaris Jeugd Commissie is vacant en blijft vacant staan tot dat het bestuur
een geschikte kandidaat gevonden heeft. Uit de opgestane groep leden zal een commissaris
verkozen worden.
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9. Jaarverslag publieke relaties commissie (PR)
De Reddingsbrigade heeft het seizoen 2019-2020 veelvoudig met mooie grote artikelen in de krant
gestaan voor de waterhulpverlening. Het was een druk seizoen voor de watersport waarbij veel
incidenten plaats hebben gevonden. De reddingsbrigade heeft zelf regelmatig de pers opgezocht,
maar wat opvallend was dit seizoen is dat de pers de reddingsbrigade veel heeft benaderd. Ook de
berichten op onze sociale mediakanalen zijn door de pers opgemerkt en zijn berichten opgenomen
als artikel op verschillende perswebsites of kranten. Enkele artikelen die zijn opgenomen door de
pers:
• Televisieprogramma ‘De nachtmerrie’ NPO Zapp
• Nieuwe reddingsboot voor Reddingsbrigade Naarden (Ronduit en Promers)
• Reddingsbrigade Naarden rukt meerdere keren uit, mede door harde wind
• Reddingsbrigade Naarden opent hulplijn voor watersporters
• Reddingsbrigade Naarden heeft zeer drukke zomer: "Van motorpech tot oververhitte baby"
(Video artikel + Website artikel)

Seizoen 2019-2020 heeft de Reddingsbrigade Naarden 2 fantastisch mooie reddingsboten in gebruik
mogen nemen. We hebben van beide boten een fotosessie georganiseerd en een mooie rapportage
weten vast te leggen.
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Door de Corona situatie is het dit jaar helaas niet haalbaar geweest om, zoals ieder jaar, een open
dag te organiseren. Er zouden te veel risico’s ontstaan waarbij de 1.5 meter regel niet gehandhaafd
kon worden. We hopen dat we volgend seizoen weer een open dag mogen en kunnen organiseren.
Onze beschermheer, burgemeester Han ter Heegde, is tevens langs geweest bij de Reddingsbrigade
met een TV ploeg om verslag te doen over de Reddingsbrigade Naarden. Als dank hiervoor hebben
wij een teamfoto op canvas doek naar hem opgestuurd voor op zijn kantoor.

Verder is er dit seizoen gewerkt aan de optimalisatie van de website (zowel desktop als mobiele
versie) om de reddingsbrigade nog beter zichtbaar te krijgen in Google. Dit is tevens belangrijk en
noodzakelijk geweest door de komst van de ‘Reddingsbrigade Hulplijn’, zodat watersporters met
pechhulp snel en makkelijk contact kunnen leggen met de Reddingsbrigade Naarden.
Als laatste wil ik graag iedereen bedanken die mij in seizoen 2019-2020 weer met veel enthousiasme
heeft bijgestaan en heeft ondersteund.
Met een vriendelijke groet,
Redmar van Lent
Commissaris Publieke Relaties
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