Jaarverslag Reddingsbrigade Zwolle

Periode: 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015
Bestuur, afdelingen en commissies

1. Bestuur
1.1.

Samenstelling:

Het verenigingsjaar is het bestuur gestart in de volgende samenstelling:
Voorzitter: Heleen van Balen
Secretaris: Louis van den Berg
Penningmeester: René Pot
Bestuurslid afdeling opleidingen: Kitty Schottert
Bestuurslid afdeling Preventie en Hulpverlening: Mark Duijf
Bestuurslid afdeling Promotie: Paul Duijf
Bestuurslid afdeling Sport en Spel: Klarieke de Haan
Algemeen bestuurslid: Ingrid Ramaker, Renate Doeve

1.2.

Vergaderingen:

Het bestuur vergadert maandelijks, met uitzondering van de vakantiemaanden. In het afgelopen jaar
zijn wij 10 keer regulier samengekomen in de locatie van de stalling aan de Harm Smeengekade.
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur een aantal keren ad-hoc vergaderd, dan wel gesprekken
gevoerd met leden of met afdelingen van de reddingsbrigade, andere verenigingen en met de
gemeente. De voorzitter heeft ook diverse malen een vergadering van de afdelingen bijgewoond.
Er is één maal een Algemene Vergadering gehouden op 18 november 2013.
Rayonvergaderingen:
Het afgelopen jaar is er een vertegenwoordiging namens de reddingsbrigade Zwolle naar de
rayonvergaderingen geweest. Deze vergadering heeft twee maal plaatsgevonden, eenmaal in
Nijmegen en eenmaal in Hasselt.
Bondsvergaderingen:
Op 30 mei 2015 is de Algemene Vergadering van de bond geweest. Hier is geen vertegenwoordiging
naar toe geweest. Wel zijn de voorzitter en secretaris op 18 mei 2015 naar het bondsbureau geweest
om een gesprek te hebben met de directeur, de heer van Mourik, van Reddingsbrigade Nederland.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de diverse vragen die wij als bestuur hebben gesteld aan de bond
behandelt en hebben wij voldoende vertrouwen gekregen voor de toekomst.
Veiligheidsregio IJsselland:
Er zijn een aantal gesprekken geweest met de veiligheidsregio IJsselland. Deze worden bijgewoond
door de vertegenwoordiging van de afdeling Preventie en Hulpverlening. Met de gemeente Zwolle is
een convenant getekend voor het verzorgen van de bewakingen aan de Wijthmenerplas en de
Milligerplas, dit in samenwerking met reddingsbrigade Hasselt..

1.3.

Stalling:

Het afgelopen jaar zijn er geen gesprekken geweest met de gemeente over de huidige en eventuele
nieuwe stallingruimte. Vanuit de gemeente is ons wel eenmaal gevraagd voor een gesprek, maar er
zat geen aanbod bij van een ruimte, dus heeft het bestuur besloten hier geen tijd aan te spenderen.
We willen rustig in gesprek blijven, maar niet om het praten. Er dient een concreet voorstel te komen
willen we onze spaarzame (vrije) tijd aan nog meer gesprekken besteden. Het gevolg is wel dat wij
waarschijnlijk per 31-12-2015 het contract met de gemeente moeten opzeggen voor de stallingruimte
omdat zij als brigade dan de huur niet meer kunnen opbrengen. Er is een werkgroep bezig met het
zoeken naar een goed alternatief voor de huidige stalling.

1.4.

Optisport:

We kunnen nu zeggen dat we een goede samenwerking hebben met Optisport. Bij geconstateerde
problemen wordt direct contact opgenomen met het management en gezocht naar oplossingen. We
denken niet meer in problemen, maar naar een gezamenlijke toekomst.
Verder is er nauw contact en overleg met de andere gebruikers van het zwembad over bijvoorbeeld
het gebruik van de verenigingsruimte en de opbrengsten van de bar. Deze overleggen worden
gevoerd door het Dagelijks Bestuur van RB Zwolle.

1.5.

Kaderavond:

De kaderavond als ‘dank je wel’ voor de inzet van de kaderleden heeft dit jaar plaatsgevonden bij de
ouders van Paul en Mark Duijf. Het is een gezellige barbecue geweest.

1.6.

Algemeen:

Door goede inzet van de diverse afdelingen heeft RB Zwolle geregeld het nieuws gehaald. Dit is in het
kader van een activiteit of bewaking geweest of van een bijzondere spaaractie. In de diverse
verslagen van de afdelingen komt deze informatie terug.
Als bijlage onder dit verslag de samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden.
Augustus 2015,
Louis van den Berg, Secretaris
secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

functie
voorzitter
secretaris
Penningmeester
afdeling Opleidingen
afdeling Preventie en Hulpverlening
afdeling Sport en Spel
afdeling Promotie
Algemeen bestuurslid (1)
Algemeen bestuurslid (2)

JAAR
A

JAAR
B
X

X
X
X
X
X
2014
2017

2015
2018

JAAR
C
X
Heleen van Balen
Louis van den Berg
René Pot
Kitty Schottert
Mark Duijf
Klarieke de Haan
X
Paul Duijf
Renate Doeve
X
Ingrid Ramaker
2016
2019

In bestuur
sinds
01-11-2009
13-11-2012
18-11-2014
11-11-2013
30-10-2002
21-05-2013
12-12-2011
18-11-2014
15-11-2007

2. Financieel verslag van de penningmeester

Begroting 2016-2017

Jaarverslag Afdeling Opleidingen 2014-2015
De afdeling bestaat uit de volgende leden:
Technisch team
Jentje Breeuwsma en Benni Kniest
Albert Jan Pool en Jolanda Kwakkel
Namens Bestuur
Kitty Schottert
Samenstelling commissie cursussen:
De commissie is het verenigingsjaar gestart in de samenstelling zoals hierboven beschreven. Vanaf
februari 2015 is Jolanda Kwakkel niet meer actief in de commissie.
Vergaderingen:
Dinsdag 26 augustus 2014
Donderdag 28 mei 2015
Verloop seizoen:
Dit jaar zijn we het seizoen begonnen op 4 september 2014 in het zwembad de Vrolijkheid.
De lessen in het bad zijn dit jaar verzorgd door 18 kaderleden. Theorielessen zijn verzorgd door Jentje
Breeuwsma en Jolanda Kwakkel. De EHAD-lessen zijn verzorgd door Joke Scholten.
Het zwemseizoen is door de kaderleden afgesloten met een avondje barbecueën op 21 mei 2015,
aangeboden door het bestuur als dank je wel voor de inzet in het afgelopen seizoen.
Examens:
De examens zijn gehouden op donderdag 23 april 2015.
Alle kandidaten zijn geslaagd.
Het overzicht is als volgt
2x Junior Redder 1
2x Junior Redder 2
11x Junior Redder 3
5x Junior Redder 4
10x Zwemmend Redder 1
3x Zwemmend Redder 2
3x Life Saver 1
8x Life Saver 2
2x Life Saver 3
30 april 2015 hebben we de laatste zwemavond van het seizoen gehad. Dit is afgesloten door een
spectaculaire spelavond, georganiseerd door een student van Landstede.
ARBO:
Wat verstaan we onder ARBO
Onder ARBO wordt in het geval van de Reddingsbrigade Zwolle verstaan, dat er aandacht is voor
onveilige situaties, toezicht en EHBO binnen de kaders van de ARBO wetgeving.
Naast de ARBO wetgeving heeft de vereniging ook te maken met WHvBZ (Wet Hygiëne veiligheid
Badgelegenheden en Zweminrichtingen).
Het Bestuur en de technische leiding streven er naar om op een zo acceptabel mogelijke manier toch
een zo veilig mogelijke situatie te scheppen en in stand te houden tijdens met name de
oefenavonden in zwembad de Vrolijkheid op de donderdagavond.

Beweegbare bodem
Ook dit seizoen is er weer goed op gelet dat de beweegbare bodem alleen bediend mag worden door
de kaderleden en er mogen in principe geen zwemmers aanwezig zijn in het water. Het bedienen van
de bodem gebeurt dan ook alleen tussen de lesuren door.
Verloop seizoen 2014-2015 incidenten – de grote lijnen.
Evenals voorgaande seizoenen zijn er alleen incidenten gesignaleerd waarvan de oorzaken zijn terug
te voeren op kernbegrippen als haast, onzorgvuldigheid, onoplettendheid en onbehoorlijk gedrag.
Enkele voorbeelden:
Uitglijden op de kant
Verbaal geweld in kleedzaal
Hoofden tegen elkaar tijdens rugzwemmen
Het is belangrijk dat na zo’n incident met de betreffende leerling wordt gesproken hoe dit kon
gebeuren en hoe dit kan worden voorkomen.
Er zijn dit jaar geen incidenten waarvan een rapport is opgemaakt.
Kitty Schottert

Jaarverslag Afdeling Promotie 2014-2015
De afdeling bestaat uit de volgende leden:
Namens Bestuur
Paul Duijf

Open Dagen en Demonstraties
- 7 november 2014: Stand en statische ZWO-019 Tinn Silver tijdens informatieavond voor bewoners
van Vecht-gebied Dalfsen n.a.v. Multidisciplinaire Oefening Alert.
- 25 april 2015: Lang Leve De Club. Als onderdeel van het landelijke feest 200 jaar koninkrijk. In
Zwolle hebben vrijwilligersorganisaties uit heel Nederland zich laten zien aan het publiek, én het
Koninklijk paar. Stand, met statische ZWO-019 Tinn Silver, springkussen, rescue-memory en
rondvaarten in vletjes, in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland.
- 17 juni 2015: Promotie tijdens de Zwem4Daagse in Openluchtbad.
Rookworstactie
In de maanden oktober, november en december is er wederom een rookworstactie georganiseerd.
Leden hebben rookworsten kunnen bestellen en steunen met de opbrengst hun vereniging en
hebben ook nog een lekkere worst bij het eten. 
Deze actie heeft +/- €250 opgebracht.
Boni Jeugdsponsoractie
In oktober en november 2014 hebben de klanten van supermarkt Boni spaarmunten ontvangen en
deze zijn gedoneerd aan diverse verenigingen. Bij elke €10,- (en actie-artikelen) kreeg de klant een
munt.
De afdeling Promotie heeft op zaterdag 25 oktober en vrijdag 21 november met een aantal
(jeugd)leden de vereniging gepromoot in en naast de Boni-supermarkt.
Aan het einde van de periode is er een bedrag verdeeld, naar rato van het aantal munten. Op 9
december 2014 is in de Rijtuigenloods in Amersfoort de uitreiking van de cheques geweest. Voor
onze vereniging heeft dit € 994,- opgeleverd. Dit bedrag is gebruikt om de Nationale Jeugddag 2015
mogelijk te maken.
Overige activiteiten
- 14 februari 2015: Carnavalsoptocht met CV De Wezenlozen. Dit jaar heeft Reddingsbrigade Zwolle
meegereden in de jaarlijkse carnavalsoptocht in Zwolle. Dit gebeurt in samenwerking met
carnavalsvereniging De Wezenlozen. Tijdens de carnaval heeft onze voorzitter Heleen van Balen, in
de persoon van Hoogheid Prinses Pauw-La, aan haar collega carnavalsverenigingen flyers uitgedeeld.
Naar aanleiding hiervan hebben op 19 maart leden van diverse carnavalsverenigingen een proefles
bij ons gezwommen.
- Fotoreportages gemaakt van Zwolse Avondmarathon (16-11-14), Carnavalsoptocht (14-2-15),
Examens (23-4-15), Lang Leve de Club (25-4-15) en Nationale Jeugddag (30-5-15). Deze foto’s zijn te
vinden in het fotoalbum op de website.
Paul Duijf

Jaarverslag Afdeling Sport en Spel 2014-2015
De afdeling bestaat uit de volgende leden:
Trainers
Arnold van Balen, Joke van Balen en Renate Doeve
Namens Bestuur
Klarieke de Haan

Onze afdeling organiseert leuke activiteiten voor al onze leden. Zo doen we mee met wedstrijden,
met onze (jeugd) leden die wij of andere reddingsbrigades organiseren. Of wij organiseren een
speciaal evenement zoals de Jeugddag en zijn betrokken bij de organisatie van wedstrijden en
marathons door of namens onze vereniging.
Hieronder staan de evenementen waar wij aan hebben mee gedaan:
23 augustus 2014 gezinsdag reddingsbrigade Zwolle.
We zijn dit jaar met een gezellige gezinsdag begonnen met spellen in het Engelsewerk. De gezinnen
moeten via een speurtocht een aantal spellen uitvoeren; zoals met portofoons woorden spellen, met
een brancard lopen, klosgooien, woorden zoeken met een verrekijker. Na de uitvoer van de
opdrachten, is tijd voor een rondje varen in de Tinn- Silver. Aansluitend hebben we met elkaar in de
stalling lekker gegeten. We kijken terug op een geslaagde dag.
1 november 2014 5-kamp in Zwartsluis
De 5-kamp is een jaarlijks terugkomend evenement waar we als vereniging graag aan mee doen. Dit
jaar is de 5-kamp georganiseerd door de reddingsbrigade Zwartsluis. Als ploegleiders hebben Arnold
van Balen en Klarieke de Haan er voor gezorgd dat de zwemmers op tijd aan de start kwamen. 10
leden van ons hebben er aan mee gedaan.
Het is een feest voor de jongste deelnemers; ze kunnen haast niet wachten tot ze mogen zwemmen.
Iedereen heeft erg goed gezwommen.
15 november 2014 avond marathon Zwolle
We hebben deze avond de tweede avond marathon
die georganiseerd is door Reddingsbrigade Zwolle.
Arnold van Balen heeft deze avond georganiseerd.
Er hebben 15 teams meegedaan van verschillende
reddingsbrigades uit het hele land maar ook teams
van buiten de ‘wereld’ van reddingsbrigade zoals
een veteranenteam van Swol 1894 en een team van
Triatlon Vereniging Triade. We zijn 11de geworden.
Het is weer een hele gezellige avond geworden.

29 november 2014 rayonwedstrijd oost te Staphorst
De rayon wedstrijd is dit jaar helaas niet door gegaan vanwege te weinig animo voor wat betreft
reddingsbrigades.

Donderdagavond 4 december 2014 zwarte pietenfeest in de vrolijkheid.
Ook dit jaar hebben er aandacht aan besteed. Tijdens het eerste les uur
komen 2 pieten de les verstoren, de pieten gooien van alles het water in
zoals bordjes, ballen, stokjes. Ze gaan alle groepen bij langs en hebben
geleerd hoe je iemand kan redden met de klos, rescue tube enz. van
onze jeugdleden .
Na afloop hebben de jeugdleden wat lekkers gekregen.

Zaterdag 14 maart 2015 Jeugd Avond Marathon te
Staphorst
We hebben met dit top team mee gedaan met de jeugd avond
marathon in Staphorst. Ze hebben allemaal heel goed
gezwommen. Ze moesten eerst van 18.00 - 20.48 uur om de
beurt 7 minuten zwemmen. Daarna van 20.48-21.00 is er een
slotestafette waar ze dan 2 banen moeten zwemmen gevolgd
door de volgende zwemmer.
Het is een hele gezellige avond geweest en met een goed
gevoel zijn we allemaal weer naar huis gegaan.
Bedankt alle zwemmers, volgend jaar weer.

Zaterdag 18 april 2015 Avond marathon te Staphorst
We hebben dit jaar weer met een team mee kunnen doen aan de gezellige avond marathon. De
avond is afwisselend ingedeeld. De eerste twee uur is er een sprintmarathon. Dit blijkt toch elke keer
weer een zware opgave te zijn. Daarna is het verplicht 10 minuten zwemmen per zwemmer voordat
er gewisseld wordt. Het laatste half uur is er een 50 meterestafette. In deze estafette maakt het niet
uit wie wanneer zwemt, als de betreffende zwemmer maar 50 meter zwemt en dan wordt afgelost
door de volgende zwemmer. Er hebben 7 teams meegedaan.
Zaterdag 30 mei 2015 Nationale Jeugd Dag
We hebben als reddingsbrigade Zwolle dit jaar de jeugddag weer een nieuw leven ingeblazen,
hopelijk neemt een andere reddingsbrigade het volgend jaar over. Er zijn 10 teams van uit het hele
land gekomen op dit evenement. De jeugddag is gehouden aan de Milligerplas in Zwolle. Hiervoor
zijn de opgebrachte sponsorgelden van de Boni Jeugdsponsoractie gebruikt.
De jeugdleden hebben heel veel verschillende spellen gedaan zoals: sloeptrekken, klosgooien, seinen
met vlaggen, snoephappen, zandkasteel bouwen en nog meer spellen. Tussendoor kunnen de teams
een lekkere suikerspin halen en in hun pauze is er patat met een snack voor de kinderen en verder
onbeperkt lekkere ranja.
Het is een ontzettend leuke dag geworden ondanks we een beetje regen hebben gehad en dat de
stormbaan was omgewaaid. Maar gelukkig hebben we daar een leuke spel voor verzonnen.
Aan het eind heeft iedereen nog een leuk presentje meegekregen. De kinderen hebben erg genoten.
Op het moment van schrijven staat de eerste wedstrijd van het seizoen 2015-2016 al voor de deur.
Dat is een nachtmarathon in Bergen op zoom van 10-11 juli 2015. Hier gaan we ook weer heen met
een ploeg.
Bedankt allemaal voor het sportieve jaar.
Klarieke de Haan

Jaarverslag Afdeling Preventie en Hulpverlening
2014-2015
De afdeling bestaat uit de volgende leden:
Commissie bewakingen: Sander Koopman (materiaalman), Gijs Hoskam, Albert Jan Pool,
Harry Vermeulen en Stefan Bos (adviserende rol).
Namens Bestuur
Mark Duijf
Inzetoverzicht:
De Reddingsbrigade Zwolle is het afgelopen verenigingsjaar (preventief) aanwezig geweest bij de
volgende evenementen/locaties:
Datum
juli/augustus
05-07-2014
09-07-2014
08-08-2014
21-08-2014
24-08-2014
24-08-2014
30-08-2014

Inzet
strandbewaking
Oranjeplein
Oranjeplein
Vuurwerk kermis
MBO-bruisdag
IJsseldrift
Testdag “Bommetje”
City Swim Zwolle

Locatie

Eenheden
Zwolle, Wijthmenerplas
ZWO118
Zwolle, Rodetorenplen
ZWO118
Zwolle, Rodetorenplein
ZWO019
Zwolle, Rodetorenplein
ZWO118, ZWO019
Zwolle, Rodetorenplein
ZWO118
Zwolle, IJssel
ZWO019
Zwolle, Wijthmenerplas
ZWO118
Zwolle, stadsgracht
ZWO118, ZWO019
+ rescueboards
37-09-2014 Stadsfestival
Zwolle, centrum
ZWO118, ZWO019
13-09-2014
Zwartewaterrace
Zwartsluis, Zwarte Water
ZWO019
27-09-2014
Veluwerally
Zwolle/Kampen, IJssel
ZWO118. ZWO019
04-10-2014
Vechtrace
Gramsbergen, Vecht
ZWO118
06-11-2014
NRV-oefening
Dalfsen, Vecht
ZWO019
07-11-2014
Voorlichting RVR
Dalfsen, gemeentehuis
ZWO019
15-11-2014
Sinterklaasintocht
Zwolle, Rodetorenplein
ZWO118, ZWO019
01-01-2015
Nieuwjaarsduik
Zwolle, Milligerplas
ZWO118
01-01-2015
Nieuwjaarsduik
Dalfsen, Vecht
ZWO019
14-02-2014
Carnavalsoptocht
Zwolle, centrum
ZWO118, ZWO019,
+ RB120
15-02-2015
Oefening Sassendonk Zwolle, IJssel
ZWO019
18-04-2015
Hardshock Festival
Zwolle, Wijthmenerplas
ZWO118
19-04-2015
Lovely Sunday
Zwolle, Wijthmenerplas
ZWO118
25-04-2015
200 jaar koninkrijk
Zwolle, Wezenlandenpark
ZWO118, RB028,
RB919, RB120 + ZWO019
27-04-2015
Vuurwerk Koningsdag Zwolle, Rodetorenplein
ZWO019
05-05-2015
Bevrijdingsfestival
Zwolle, Wezenlandenpark
ZWO118, NVN018,
+ HAS118
16-05-2015
Wildness Festival
Zwolle, Wijthmenerplas
ZWO118, ZWO019
30-05-2015
Rubberboot Festival Kampen, Drontermeer
ZWO019
20-06-2015
Grachtenrace
Zwolle, centrum
ZWO118
21-06-2015
Zwartewaterregatta Zwolle, Zwarte Water
ZWO019
Verklaring van de ingezette eenheden:
ZWO019: NRV-eenheid
TinnSilver 550R
ZWO118: eigen langzame boot RBZ
Mulder & Rijke reddingsvlet

Algemeen:
De nieuwe boot ZWO019, in bruikleen van de bond, is dit jaar
regelmatig ingezet. Voor de inzetten in Zwolle is het een uitermate
geschikte boot.
Voordelen:
 Ruim
 Goed overzicht
 Handige trap
Nadelen:
 Weinig leden met verplicht marifooncertificaat
 Zware combinatie (beperkte keuze auto’s)
Op 31 maart 2014 hebben de reddingsbrigades in de veiligheidsregio’s IJsselland en Twente (m.u.v. Enschede) een
samenwerkings-convenant getekend. Doordat de coördinator zich
teruggetrokken heeft en er geen opvolger gevonden is, blijft de
RVR achter in haar doelstellingen.
De botenstalling aan de Lijnbaan wordt nog tot eind 2015 gehuurd. De huurverhoging per 2016 is
niet op te brengen. Een definitief besluit over een andere stalling is nog niet genomen. Er is wel een
betaalbaar alternatief op het oog. Binnen de groep P&H zijn een aantal leden hier actief naar aan het
kijken en beoordelen.
Eerder genoemde wensen voor een brigadevoertuig komen hiermee op een tweede plaats,
aangezien we er in beschikbare ruimte zeker op achteruit zullen gaan.
De herhaling voor MFA was dit jaar behoorlijk versnipperd. Er is afgesproken om dit beter te gaan
plannen. Daarnaast is er één lid bereid gevonden de opleiding MFA te volgen. Dit jaar werd dat bij RB
Hasselt georganiseerd.
Bijzondere ‘inzetten’:
Hoogtepunten dit seizoen is de carnavalsoptocht
in Sassendonk geweest. Onze voorzitter is Prinses
Carnaval van CV de Wezenlozen en heeft in de
optocht in de boot gezeten welke is voortgetrokken door een reddingsbrigadevoertuig van RB
Nederland.
Het tweede hoogtepunt is de bijdrage die RB
Zwolle heeft geleverd aan het feest ter
herdenking van 200 jaar Koninkrijk. De RB Zwolle
heeft daar RB Nederland vertegenwoordigd.
Onder de bezoekers zijn ook het koninklijk paar
geweest. Zij hebben de bemanning van de boot de
handen hebben geschud. De presentatie heeft
ons goede recensie en complimenten opgeleverd ook vanuit de bond.
De inzet bij het bevrijdingsfestival kende een extra dimensie door de storm die in de middag opstak.
Mark Duijf

