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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: Edwin Visser 
Bestuurslid afdeling opleidingen: Jentje Breeuwsma (met Kitty Schottert als aankomend bestuurslid) 
Bestuurslid afdeling Preventie en Hulpverlening: Mark Duijf 
Bestuurslid afdeling Promotie: Paul Duijf 
Bestuurslid afdeling Sport en Spel: Klarieke de Haan 
Algemeen bestuurslid: Ingrid Ramaker, Mona van de Bilt-Koot en René Doorn 
 
Tijdens de AV van 13-11-2013 heeft Jentje Breeuwsma zich teruggetrokken, na 37 jaar, als bestuurs-
lid van Reddingsbrigade Zwolle. Jentje heeft in deze vergadering, voor al zijn jarenlange inzet, de 
bondspenning ontvangen uit handen van Johan Peterson, als vertegenwoordiger namens de bond. 
Mona van de Bilt heeft in augustus 2013 te kennen gegeven haar bestuursfunctie neer te leggen.  
Hiermee is de samenstelling van het bestuur aan het eind van het verenigingsjaar 2013-2014: 
 
Voorzitter: Heleen van Balen 
Secretaris: Louis van den Berg 
Penningmeester: Edwin Visser 
Bestuurslid afdeling opleidingen: met 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  en René Doorn 
 

1.2. Vergaderingen: 
Het bestuur vergadert maandelijks, met uitzondering van de vakantiemaanden. In het afgelopen jaar 
zijn wij 11 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 13 november 2013.  
 
Rayonvergaderingen: 
Het afgelopen jaar is er een vertegenwoordiging namens de reddingsbrigade Zwolle naar de 
rayonvergaderingen geweest in de personen van Jentje Breeuwsma en Gerrit Meijler. 
 
Bondsvergaderingen: 
In mei 2014 is de Algemene Vergadering van de bond geweest. Hier zijn Jentje Breeuwsma en Gerrit 
Meijler namens reddingsbrigade Zwolle naar toe geweest. Voor de AV heeft de RB Zwolle nog 
schriftelijke vragen gesteld aan de bond. De antwoorden zijn door een miscommunicatie net een 
avond voor de AV teruggekomen bij de secretaris. De brigadevertegenwoordigers hebben tijdens 
deze vergadering nog vragen gesteld. Ze hebben niet alle vragen kunnen of mogen stellen en de 
antwoorden zijn niet naar tevredenheid gekregen. Dit heeft geresulteerd in een schriftelijke 
communicatie met de bond, die nog steeds voort duurt.  
 
Veiligheidsregio IJsselland: 
Er zijn een aantal gesprekken geweest met de veiligheidsregio IJsselland. Deze worden bijgewoond 
door de vertegenwoordiging van de afdeling Preventie en Hulpverlening. In maart 2014 is de 
samenwerkingsovereenkomst getekend die zorgt voor goede samenwerking tussen de brigades in 
regionaal verband.  
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1.3. Stalling: 
Het afgelopen jaar zijn er weer diverse gesprekken geweest met de gemeente over de huidige en 
eventuele nieuwe stallingruimte. Dit samen met de afdeling Preventie en hulpverlening. Voorlopig kan 
de RB Zwolle gebruik blijven maken van de locatie aan de Harm Smeengekade. Wel gaat de RB 
Zwolle een officieel huurcontract aan met de gemeente voor deze locatie. Wat dit inhoudt voor de 
toekomst (na 31-12-2015) kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Hierover lopen gesprekken 
met alle betrokkenen, dat zijn de gemeente, de bond en de RVR met RB Zwolle. 
 

1.4. Nieuw zwembad: 
Sinds oktober 2012 zwemmen we in zwembad de Vrolijkheid. Na een moeizaam onderhandelings-
proces heeft RB Zwolle op 18 juni 2014 de gebruiksovereenkomst met Optisport getekend. We 
kunnen nu zeggen dat we een goede samenwerking hebben met Optisport.  
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 in 
Hattem. Hier is een leuk avondje bowling georganiseerd voor de kaderleden met eventuele partner. 
 

1.6. Algemeen: 
Op 24 augustus 2013 heeft de brigade haar 95-jarig bestaan gevierd. Voor de leden is die dag een 
leuke vossenjacht georganiseerd met een afsluitend eten in de stalling. Een andere activiteit die 
georganiseerd is geweest en gerelateerd aan het 95-jarig bestaan is de avondmarathon in Wezep. 
Beide evenementen zijn heel geslaagd geweest en zijn zeker voor herhaling vatbaar. 
 
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. 
Een paar bijzonder vermeldingen wil ik nog wel doen en dat is dat wij in oktober 2013 als RB Zwolle 
hebben mogen meedoen aan de Jeugdsponsor actie van de Boni, wat ons € 1.168,00 heeft 
opgeleverd voor zwembadmaterialen.  
Vanuit Specsavers hebben we een bedrag van € 3.652,88 ontvangen die de klanten voor ons 
gespaard hebben. Dit geld is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe motor op de reddingsvlet. 
 
Als bijlage onder dit verslag de samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden. 
 
Augustus 2014,   
Louis van den Berg, Secretaris 
secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl 
 
 

functie 
JAAR 

A 
JAAR 

B 
JAAR 

C 
 

In bestuur 
sinds 

voorzitter     X  Heleen van Balen 01-11-2009 

secretaris   X    Louis van den Berg 13-11-2012 

Penningmeester  X      Edwin Visser 16-11-2011 

afdeling Opleidingen   X    Kitty Schottert 13-11-2013 

afdeling Preventie en Hulpverlening  X     Mark Duijf 30-10-2002 

afdeling Sport en Spel    X   Klarieke de Haan 21-05-2013 

afdeling Promotie  X     Paul Duijf 12-12-2011 

Algemeen Bestuurslid (1)  X     René Doorn 12-12-2011 

Algemeen bestuurslid (2)    X    Ingrid Ramaker 15-11-2007 

  2014 2015 2016   

  2017 2018 2019   

  

mailto:secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl
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2. Financieel verslag van de penningmeester 

  

Grootboek kosten rekening
Werkelijk 2013/14 Begroting 2013/14 Werkelijk 2012/13

4201 Badhuur kosten 5.660,32-€               6.200,00-€                 5.447,36-€                

4202 Opleidingskosten theorie -€                         -€                           13,05-€                      

4203 Opleidingskosten EHaD 129,99-€                  150,00-€                     179,98-€                    

4204 Opleidingskosten kader 28,85-€                     150,00-€                     60,00€                      

4205 Examengelden diploma's 291,30-€                  600,00-€                     380,95-€                    

4206 Examenkosten divers 57,75-€                     250,00-€                     15,00€                      

-€                         -€                           -€                          

4301 Regiowedstrijden 60,00-€                     220,00-€                     70,00-€                      

4302 Vierkamp 103,90-€                  1,00-€                         -€                          

4303 Sport en Spel 110,00-€                  130,00-€                     45,00-€                      

4304 Sinterklaas / Kerstattentie 154,38-€                  200,00-€                     75,00-€                      

-€                         -€                           -€                          

4401 Alg. KvK -€                         35,00-€                       -€                          

4402 Alg. Sportraad -€                         -€                           -€                          

4403 Alg. Representatiekosten -€                         -€                           -€                          

4404 Alg. Verzekeringen 573,30-€                  650,00-€                     638,45-€                    

4405 Alg. Vergadering extern -€                         75,00-€                       -€                          

4406 Kaderavond 262,50-€                  350,00-€                     123,24-€                    

4407 bondscontributie afdracht 937,60-€                  1.150,00-€                 904,65-€                    

4408 Administratiekosten 281,88-€                  450,00-€                     219,65-€                    

4409 Vergaderkosten bestuur (reiskosten) 613,17-€                  600,00-€                     100,42-€                    

4410 Overige bestuurskosten 268,50-€                  100,00-€                     69,11-€                      

4411 huur clubhuis -€                         -€                           -€                          

-€                         -€                           -€                          

4602 PR Clubblab -€                         600,00-€                     226,29-€                    

4603 PR overig 172,45-€                  75,00-€                       60,00-€                      

4604 Diverse drukwerk/portokosten -€                         -€                           93,35-€                      

-€                         -€                           -€                          

4701 Bewakingskosten 202,72-€                  200,00-€                     593,79-€                    

4702 Benzinekosten 708,38-€                  300,00-€                     357,56-€                    

4703 Onderhoudskosten bewaking / diverse kosten boot 206,12-€                  500,00-€                     296,25-€                    

4704 Reiskosten bewaking 224,53-€                  200,00-€                     131,62-€                    

4706 Huur stalling 1.500,00-€               2.400,00-€                 750,00-€                    

4707 Opleidingskosten MFA -€                         1,00-€                         -€                          

4708 Opleidingskosten Opstapper -€                         -€                           -€                          

4709 Bewaking oefeningskosten 175,14-€                  600,00-€                     -€                          

4710 Kaderscholing -€                         250,00-€                     -€                          

4900 Afboeking debieuze debiteuren -€                         -€                           2,56€                        

4910 Diverse lasten 7.024,78-€               100,00-€                     2.198,10-€                

4920 rente bank kosten 186,75-€                  225,00-€                     149,99-€                    

-€                         -€                           -€                          

4901 Mutatie voorzieningen (Fondsen) 4.605,00-€              -€                           555,00-€                    

-€                        -€                           -€                          

4904 afboeking voorraden 215,00-€                  -€                           -€                          

4911 Afschrijving materialen zwembad -€                        -€                           -€                          

4913 Afschrijving boten 885,00-€                  -€                           885,00-€                    

-€                         -€                           -€                          

TOTALE KOSTEN: 25.639,31-€            16.762,00-€               14.486,25-€              

Grootboek
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Verloop ledenbestand afgelopen drie jaar. 

Grootboek opbrengst rekening Werkelijk 2013/14 Begroting 2013/14 Werkelijk 2012/13

8101 Contributie Junioren 1.709,02€               1.600,00€                 1.803,72€                

8102 Contributie Senioren 2.577,12€               2.200,00€                 2.621,50€                

8150 Cursusgeld JR 1 285,06€                  95,00€                       1.263,50€                

8151 Cursusgeld JR 2 617,62€                  570,00€                     551,00€                    

8152 Cursusgeld JR 3 1.457,20€               570,00€                     785,00€                    

8153 Cursusgeld JR 4 760,25€                  855,00€                     855,00€                    

8154 Cursusgeld ZR 1 412,78€                  380,00€                     -€                          

8155 Cursusgeld ZR 2 506,84€                  570,00€                     855,00€                    

8156 Cursusgeld ZR 3 -€                         665,00€                     -€                          

8157 Cursusgeld ZR 4 -€                         -€                           -€                          

8158 Cursusgeld LS 1 538,97€                  400,00€                     450,00€                    

8159 Cursusgeld LS 2 525,50€                  440,00€                     715,00€                    

8160 Cursusgeld LS 3 439,92€                  440,00€                     550,00€                    

8161 Trimploeg 1.025,12€               770,00€                     835,00€                    

8162 Diverse opleidingen -€                         -€                           -€                          

-€                         -€                           -€                          

8302 Eigen bijdrage vierkamp 130,00€                  1,00€                         -€                          

8303 Eigen bijdrage sport en spel -€                         -€                           -€                          

-€                         -€                           -€                          

8400 Subsidie -€                         -€                           340,56€                    

8406 Kaderavond 12,50€                     -€                           -€                          

-€                         -€                           -€                          

8604 Opbrengsten verkoop PR 880,15€                  1.000,00€                 929,40€                    

-€                         -€                           -€                          

8701 Diverse bewakingen 456,70€                  -€                           997,50€                    

8702 opbrengsten preventie en hulpverlening 7.665,00€               5.000,00€                 8.308,50€                

8707 MFA-opleidings opbrengsten 85,00-€                     -€                           -€                          

8708 Opstapper-opleiding -€                         -€                           -€                          

8920 Rente bank inkomsten 197,55€                  -€                           -€                          

8999 Diverse baten 8.223,76€               -€                           -€                          

-€                         -€                           -€                          

TOTALE OPBRENGSTEN: 28.336,06€            15.556,00€               21.860,68€              

Grootboek: Werkelijk 2013/14 Begroot  2013/14 Werkelijk 2012/13

Saldo: 2.696,75€               1.206,00-€                 7.374,43€                

Grootboek

Leden 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014

0-10 28 19 11

10-14 27 21 19

15-17 16 7 8

18 jr ouder * 83 75 75

154 122 113

* incl bestuur, lid van verdiensten, ouderzwemmen
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BALANS 

 
 

 
  

debet  30/6/2014  30/6/2013  30/6/2012 credit  30/6/2014  30/6/2013  30/6/2012

Materialen P&H € 300 € 1.770 € 2.655 Reserve 1/7 € 20.191 € 12.817 € 9.912

Voorraden € 0 € 215 € 215 Resultaat boekjaar winst € 2.697 € 7.374 € 2.905

Totaal bezittingen € 300 € 1.985 € 2.870 Totaal Vermogen 30/6 € 22.888 € 20.191 € 12.817

Vorderingen Fondsen:

Debiteuren € 0 € 0 € 589 Fonds P&H € 3.200 € 1.000 € 670

Debiteuren P&H € 0 € 0 € 265 Jubileumjaar € 1.734 € 2.000 € 655

Af: voorziening € 0 € 0 -€ 216 Polo's € 1.500 € 1.000 € 290

Jeugd/zwembad € 1.000

Totaal vorderingen € 0 € 0 € 638 Totaal fondsen € 7.434 € 4.000 € 1.615

Geldmiddelen: Schulden:

Bank € 4.708 € 3.623 € 14.137 Ontvangen subsidies € 0 € 0 € 3.077

Kas € 107 € 274 € 522 Crediteuren € 0 € 0 € 658

spaar € 25.207 € 18.309 € 0 Teveel ontvangen cursusgeld € 0 € 0 € 0

Totaal Geldmiddelen € 30.022 € 22.206 € 14.659 Totaal schulden € 0 € 0 € 3.735

Balanstotaal € 30.322 € 24.191 € 18.167 Balanstotaal € 30.322 € 24.191 € 18.167

verschil 0,00

openstaande facturen 1.955,30€  

Balans RBZ Activa Balans RBZ  Passiva
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3. Afdelingen en Commissies 
 
3.1. Afdeling Opleidingen 
 
3.1.1.  Commissie cursussen 
 

Samenstelling commissie cursussen: 
 

Bij de start van het verenigingsjaar bestaat de commissie uit de volgende leden: 
Technisch team  Benni Kniest, Nicole van de Bovenkamp, Albert Jan Pool en Kitty Schottert 
Namens Bestuur Jentje Breeuwsma 
 
Op 13 november 2013 is Jentje Breeuwsma afgetreden als bestuurslid opleidingen. Sindsdien wordt 
deze functie bekleed door Kitty Schottert. 
Vanaf eind januari 2014 is Nicole van de Bovenkamp niet meer actief in de commissie. Sinds april 
2014 is Jolanda Kwakkel weer actief in de commissie. 
 
Aan het eind van het verenigingsjaar bestaat de commissie uit de volgende leden: 
Technisch team  Benni Kniest, Albert Jan Pool, Jentje Breeuwsma en Jolanda Kwakkel 
Namens Bestuur Kitty Schottert 
 
 
Vergaderingen: 
 

Dinsdag 3 september 2013 
Woensdag 21 mei 2014 
 
Verloop seizoen: 
 

Dit jaar hebben we gezwommen in het zwembad de Vrolijkheid. De lessen in het bad zijn dit jaar 
verzorgd door 14 kaderleden. De zwemavond is verdeeld in blokken van een uur. Het eerste uur 
beschikt de reddingsbrigade over het hele 6-banen bad, het tweede en derde uur beschikken we over 
de helft van het bad. Tevens hebben we de beschikking over de vergaderruimte voor de verengingen 
waar de theorielessen worden gegeven. Theorie is verzorgd door Jentje Breeuwsma. 
 
De EHAD is verzorgd door Joke Scholten in samenwerking met Steven Vis (hartreanimatie). 
 
Het zwemseizoen is voor en door de kaderleden afgesloten met een avondje Bowlen te Hattem, 
aangeboden als een ‘dank je wel’  door het bestuur. 
 
Examens: 
 

De examens zijn gehouden op donderdag 17 april 2014. Al onze leden zijn geslaagd. 
 
Het overzicht is als volgt 
1 x Junior Redder 1 
4 x Junior Redder 2 
7 x Junior Redder 3 
8 x Junior Redder 4 
3 x Zwemmend Redder 1 
4 x Zwemmend Redder 2 
2 x Zwemmend Redder 3 
9 x Life Saver 1 
2 x Life Saver 2 
3 x Life Saver 3 
4 x Eigen Brevetten 
 
Naast de examens op 17 april 2014 heeft er nog 1 kandidaat afgezwommen in Staphorst voor Junior 
Redder 2. Zij heeft het met succes afgerond. 
24 april 2014 hadden we de laatste zwemavond van het seizoen. Dit is afgesloten door een 
spectaculaire spelavond. 
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3.1.2 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 geeft 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 oefenavon-
den in zwembad de Vrolijkheid op de donderdagavond.  
 
Beweegbare bodem 
 

Ook dit seizoen is er weer goed op gelet dat de beweegbare bodem alleen bedient mag worden door 
de kaderleden. Dit wordt dan ook alleen gedaan tussen de lesuren door. Er is dan speciale aandacht 
wanneer er zwemmers zich in het water bevinden. Dat er zwemmers zich in het water bevinden kan 
niet altijd voorkomen worden. Dit komt omdat gelijktijdig met de reddingsbrigade het bad ook in 
gebruik is door zwemmers onder toezicht van Optisport.  
 
Verloop seizoen 2013-2014 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 kon worden voorkomen. 
 
Er zijn dit jaar geen incidenten waarvan een rapport is opgemaakt. 
 
Kitty Schottert 
bestuurslid afdeling Opleidingen 
opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl 
 
 

  

mailto:opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl
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3.2. Afdeling Preventie en Hulp verlening 
 
De Reddingsbrigade Zwolle is het afgelopen verenigingsjaar (preventief) aanwezig geweest bij de 
volgende evenementen/locaties: 
 
Datum  Inzet   Locatie    Eenheden 
juli/augustus strandbewaking  Zwolle, Wijthmenerplas  ZWO118 
09-08-2013 Vuurwerk zomerkermis Zwolle, Rodetorenplein  ZWO018, ZWO119 
29-08-2013 MBO-bruisdag  Zwolle, Rodetorenplein  ZWO018 
48-9-2013 Stadsfestival  Zwolle, grachten, Rodetorenpl. ZWO018, ZWO119 
16-09-2013 Flynth Veerkrachttrofee Zwolle, Kamperpoortenbrug ZWO018 
17-09-2013 Dancefields  Zwolle, Wijthmenerplas  ZWO018 
21-09-2013 Zwartewaterrace Zwartsluis, Zwarte Water ZWO129 
29-09-2013 Veluwerally  Wijhe-Kampen, IJssel  ZWO018, ZWO129 
05-10-2013 Vechtrace  Gramsbergen, grensgebied ZWO018 
16-11-2013 Sinterklaasintocht Zwolle, Thorbeckegracht ZWO018, ZWO118, ZWO119 
23-11-2013 Sinterklaasintocht Zwolle, Zwartsluis (RVR) ZWO018 
23-11-2013 Sinterklaasintocht Zwolle,Milligerplas  ZWO018 
2023-12-2013 Serious Rescue Lemmer  Leeuwarden ZWO018 
 
01-01-2014 Nieuwjaarsduik  Zwolle, Milligerplas  ZWO018 
15-02-2014 Lokale oefening  Hattem, jachthaven  ZWO018, NVN018 
16-02-2014 Lokale oefening  Hattem, Jachthaven  ZWO018, DVT019 
12-04-2014 Landelijke oefening RN Groningen, Hoornsemeer ZWO018 
13-04-2014 Mudfunrun  Zwolle, stadsgracht  ZWO018 + board 
19-04-2014 Hardshock Festival Zwolle, Wijthmenerplas  ZWO118 
21-04-2014 Huldiging PEC Zwolle Zwolle, grachten   (RVR-inzet)  

ZWO118. ZWO019, DVT019, HAS118, WRD018 
26-04-2014 Vuurwerk Koningsdag Zwolle, Rodetorenplein  ZWO019, ZWO118 
05-05-2014 Bevrijdingsfestival Zwolle, Wezenlandenpark ZWO118, WRD018, 
         NVN018 
17-05-2014 Wildness Festival Zwolle, Wijthmenerplas  ZWO019, ZWO118 
31-05-2014 VIStafette  Ommen, Vecht   ZWO118 - vervallen 
13→16-06-2014 Sail Giethoorn  Giethoorn e.o.   ZWO019 
14-06-2014 Ride to Brasil  Zwolle, Rodetorenplein  ZWO118 
21-06-2014 Zwolse Grachtenrace Zwolle, grachten  ZWO118 
  (incl. Water4daagse) 
22-06-2014 Zwaterwaterregatta Zwolle, Zwarte Water  ZWO118 
29-06-2014 Oranjeplein  Zwolle, Rodetorenplein  ZWO019 
28→29-06-2014 Drakenbootraces Apeldoorn, kanaal  ZWO118 
 
 
Verklaring van de ingezette eenheden: 
 
Tot 15 april 2014 
ZWO018: BZK-rampenvlet  Mulder en Rijke bondsvlet 
ZWO118: eigen langzame boot RBZ  Draco Max 
ZWO119: eigen snelle boot RBZ Mulder en Rijke BRB 
ZWO129: snelle boot (uitleen)  t.b.g. door A.J. Pool 
 
Vanaf 15 april 2014 
ZWO019: NRV-eenheid  TinnSilver 550R 
ZWO118: eigen langzame boot RBZ Mulder & Rijke reddingsvlet 
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Nieuwe Bondsboot: 
 
Eind maart heeft de Reddingsbrigade Zwolle de beschikking 
gekregen over een nieuwe snelle boot (ZWO019). Deze boot 
vervangt de bondsvlet in de landelijke reddingstaak en is 
onderdeel van de Nationale Reddingsvloot (NRV). De eigen 
snelle boot (BRB) is verkocht aan een handelaar. De eigen 
langzame boot (Draco Max) is in delen verkocht aan derden. 
Middels verkoop van de ZWO119, een online publieksactie en 
een donatie van Specsavers is de bondsvlet overgenomen van de 
NRV en voorzien van een 4-takt buitenboordmotor, geleverd door 
Terra Nautic.  
 
 
Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR): 
 
Op 31 maart 2014 hebben de reddingsbrigades in de veiligheidsregio’s IJsselland en Twente (m.u.v. 
Enschede) een samenwerkingconvenant getekend. De brigades gaan samenwerken binnen de 
“Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) IJsselland-Twente” op het gebied van 
waterhulpverlening. Het betreft hier vooral opleiden, (regionale) inzetten en uniformiteit. 
 
Vervoer van boten bij inzet: 

 
Gelukkig stellen enkele vrijwilligers nog steeds hun auto 
ter beschikking voor het vervoer van de boten op de 
trailers naar de inzetten en oefeningen. In het afgelopen 
jaar is het aantal leden met een geschikte auto echter 
afgenomen. Een eigen reddingsbrigade-vervoersmiddel 
is dan ook zeer gewenst, om de vrijwilligers hier te 
kunnen ontlasten (afschrijving, brandstof e.d.). Ook kan 
de brigade hiermee een stuk professionaliteit uitstralen. 
Aanschaf is natuurlijk afhankelijk van de 
toekomstperspectieven (stalling, financiën). Het bestuur 
staat positief tegenover een ‘algemeen’ voertuig, maar 

denkt daarbij in eerste aan een leenvoertuig van bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf. Een en ander 
zal uitgezocht moeten worden. 
 
Stalling: 

 
De botenstalling kan tot eind 2014 onder de eerdere voorwaarden gebruikt worden. Vanaf 2015 
moet er huur betaald worden. Voor 2015 geldt nog een aangepaste huur, daarna is de huur niet 
meer op te brengen voor de vereniging. Er wordt overlegd met de RVR en RN over 
vervolgstappen, al dan niet in samenwerking met de KNV-EHBO. 
 
Opleidingen: 
 
Dit voorjaar zijn er weer enkele leden opgeleid voor MFA. De groep bestond uit leden van RB 
Zwolle, maar ook van andere omliggende brigades. 
 
Samenstelling werkgroep: 
 
Stefan Bos heeft aangegeven dat hij per 1 juli stopt als lid van de inzetcommissie. In het najaar 
zal deze commissie uitgebreid worden en daarvoor zullen nieuwe commissieleden geworven 
worden. 
 
Mark Duijf,  
bestuurslid afdeling P&H 
bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl 

mailto:bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl
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3.3 Afdeling Sport en Spel 
 
Onze afdeling organiseert de leuke activiteiten voor onze leden, die niet opleidingsgerelateerd zijn. Zo 
doen we bijvoorbeeld mee met wedstrijden, met onze (jeugd) leden, die wij of andere 
reddingsbrigades organiseren. Hieronder staan de evenementen waar wij het afgelopen 
verenigingsjaar aan hebben mee gedaan of hebben georganiseerd: 
 
 
24 augustus 2013  95-jaar bestaan reddingsbrigade Zwolle.   
 

Op deze dag hebben we leuke activiteiten met de leden gedaan. We 
zijn begonnen met een vossenjacht. Deze is georganiseerd door:  
Louise van den berg, Arnold van Balen, Renate Doeve en Klarieke de 
Haan. De vossen zijn leden van de reddingsbrigade Zwolle en zijn door 
de stad verspreid opgesteld.  
De deelnemers hebben op de verzamelplek (in het middag van de 
stad) een spreuk gekregen en daarmee zijn ze de vossen gaan 
opzoeken, het is een geslaagde dag geweest en wordt zeker nog wel 
een keer herhaald. 
 
 
2 november 2013 4-kamp RBS (reddingsbrigade Staphorst).  
 

De 4-kamp is een jaarlijks terug komend evenement waar we als vereniging graag aan mee doen. De 
4-kamp wordt elk jaar door een andere brigade georganiseerd. Dit jaar is de 4-kamp georganiseerd 
door de RBS ( reddingsbrigade Staphorst). 
 
Als ploegleiders hebben Michelle Nijhof en Arnold van Balen er voor gezorgd dat de zwemmers op tijd 
aan de start kwamen. Als tijdwaarnemers hebben we Yvonne Breeuwsma en Klarieke de Haan 
ingezet. 11 leden van ons hebben aan dit evenement mee gedaan.  
 
Het was vooral een feest voor de jongste deelnemers ze konden haast niet wachten tot ze mochten 
zwemmen. De uitslag: We zijn derde met de 4-kamp geworden en derde met de vereniging estafette. 
Iedereen heeft heel goed gezwommen en ook hier geldt dat meedoen belangrijker is dan winnen.  
 
 
23 november 2013 avondmarathon Zwolle te Wezep.  
 

We hebben deze avond de eerste avondmarathon 
die georganiseerd is door Zwolle gehouden. Arnold 
van Balen heeft deze avond georganiseerd, dit in het 
teken van de 95 jaar bestaan van de reddingsbrigade 
Zwolle. Voor Arnold is het een opdracht voor zijn 
opleiding op school geweest en hij heeft hiervoor een 
zeer goed cijfer gekregen. 
 
Er hebben teams meegedaan die nog nooit eerder 
een avondmarathon hebben gezwommen. Maar er 
zijn natuurlijk ook doorgewinterde teams geweest die 
veel vaker avondmarathons zwemmen. Hele leuke en 
positieve reacties hebben we teruggekregen van de 

deelnemers. Het is een hele gezellig avond geweest. We hebben een volledig team met zwemmers en 
tellers kunnen inzetten en we zijn negende geworden.  
 
 
28 november 2013 zwartepietenfeest te de vrolijkheid.  
 

Ook dit jaar hebben we aandacht besteed aan de traditie van Sinterklaas. Sinterklaas heeft ook dit 
jaar geen kans gezien om op bezoek te komen, maar tijdens de eerste les uur komen 2 pieten de les 
verstoren.  De pieten gooien van alles het water in zoals bordjes, ballen, stokjes. Ze zijn alle groepen 
langs geweest en hebben geleerd hoe je iemand kan redden met de klos, rescue tube en nog andere 
reddings- en hulpmiddelen door onze jeugdleden.  
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Na afloop hebben de jeugdleden bij de uitgang een pietendiploma gekregen en een chocolade letter. 
We kijken terug op een geslaagde avond.  
 
 
30 november 2013 rayonwedstrijd oost te Staphorst 
 

Dit is een jaarlijks terug kerende wedstrijd tussen verschillende reddingsbrigades uit de regio oost.  
We zijn dit jaar met een gemend jeugdteam, 1 heren team en 1 dames team naar de wedstrijden 
geweest. Ook hier geldt natuurlijk dat het meedoen veel belangrijker is dan winnen, maar we gaan wel 
meer trainen om ook hier nog beter te presteren. 
 
 
Zaterdag 8 maart 2014 Jeugd Avond Marathon  te Staphorst 
 

We hebben dit jaar ook weer mee gedaan met onze jeugdploeg. We 
hebben een (heel jong)team van 4 zwemmers ze hebben het heel goed 
gedaan. Ze hebben nog hulp gekregen van 3 zwemmers van Staphorst.  
Ze zijn 8ste geworden van de 10 ploegen die meededen. Het is weer een 
mooi feestje geweest. Volgend jaar is het de bedoeling dat we met een 
grotere ploeg naar de jeugd avondmarathon gaan.  
 
 
Zaterdag 8 – zondag 9 maart 2014 nachtmarathon te Apeldoorn 
 

Het oorspronkelijke plan is om als senioren ploeg een nacht marathon te hebben van 7 uur ‘s avonds 
tot 7 uur ‘s morgens. Maar dat is terug gedraaid naar tot 1 uur ‘s nachts omdat er niet genoeg groepen 
zijn die de nacht door kunnen en willen zwemmen. Na de definitieve opgaven hebben er nog wat 
groepen zich afgemeld. De organisatie van Apeldoorn heeft daarom moeten besluiten om het 
evenement niet door te laten gaan. Jammer voor de mensen die er wel op gerekend hebben. 
 
Zaterdag 21 april 2014  Avond marathon te Staphorst 
 

We zijn er dit jaar helaas niet heen geweest want we hebben niet genoeg zwemmers kunnen vinden 
om een goede ploeg samen te stellen om verantwoord te kunnen zwemmen. Daarom hebben we 
besloten om dit jaar er niet aan mee te doen. Hopelijk volgend jaar wel weer.  
 
Klarieke de Haan 
bestuurslid afdeling Sport en Spel 
sportenspel@reddingsbrigade-zwolle.nl 

mailto:sportenspel@reddingsbrigade-zwolle.nl
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3.4 Afdeling Promotie 
 
Nieuwe digitale nieuwsbrief 
 

Aan het einde van het vorige seizoen is het laatste clubblad verschenen. Vanaf seizoen 2013-2014 is 
een aantal keren per seizoen een digitale nieuwsbrief verzonden. Geïnteresseerden kunnen zich 
hiervoor inschrijven op de website van de vereniging. 
 
Open Dagen en Demonstraties 
 

- 31 augustus 2013: Regionale Veiligheidsdag. In samenwerking met 5 
andere brigades van de (toen nog op te richten) Regionale Voorziening 
Reddingsbrigades (RVR) zijn diverse demonstraties verzorgd tijdens 
de Veiligheidsdag. Deze dag is gehouden bij de Milligerplas in 
Stadshagen. Diverse onderdelen uit de veiligheidsketen van 
Veiligheidsregio IJsselland zijn daarbij vertegenwoordigd geweest. 
 
 

- 1 februari 2014: Promotie tijdens Goededoelenactie van Zwolse Carnavalsverenigingen op 
Rodetorenplein. 
- 18 juni 2014: Promotie tijdens de Zwem4Daagse in Openluchtbad.  
 
Mailingactie 
 

In samenwerking met Reddingsbrigade Nederland is er een mailingactie georganiseerd. Een aantal 
van onze leden hebben kant-en-klare enveloppen bezorgd in diverse wijken in Zwolle. Ook de 
Krantenhalte Stadshagen heeft hierin veel betekend. Deze actie heeft  € 116,75 opgebracht. 
 
Rookworstactie 
 

In de maanden oktober, november en december is er voor de tweede maal een rookworstactie 
georganiseerd. Leden kunnen dan rookworsten bestellen en steunen hiermee hun vereniging. 
Deze actie heeft € 350,00 opgebracht. 
 
Boni Jeugdsponsoractie 
 

Van 6-10-13 t/m 26-11-13 zijn er munten gedoneerd door de 
klanten van supermarkt de Boni in Zwolle aan diverse 
verenigingen. Bij elke €10,- (en actie-artikelen) krijgt een klant 
een munt. Aan het einde van de periode is er een bedrag 
verdeeld, naar rato van het aantal munten. Voor onze 
vereniging heeft dit € 1.168,00 opgeleverd. Dit bedrag is 
gebruikt om nieuwe lesmaterialen aan te schaffen. 
 
Foto’s Examens 
 

Op 17 april hebben de examens plaats gevonden. Op deze avond zijn veel foto’s gemaakt die zijn 
terug te vinden op de website. 
 
Overige activiteiten 
 

- 5 december 2013: Aankomst pieten met reddingsvlet bij CBS De Klokbeker. 
- 27 februari 2014: Uitreiking cheque t.w.v. € 3.652,88 door Specsavers in zwembad. 
- 20 maart 2014: Uitreiking Oorkonde NLdoet door Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet in zwembad. 
- Ondersteuning verleend bij diverse spreekbeurten van leden door materialen te verstrekken, en 
eventueel met de boot op school te komen. Hierbij heeft Albert Jan Pool meermalen geholpen. 
 
Paul Duijf 
bestuurslid afdeling Promotie 
promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl 
 
  

mailto:promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl
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4. Begroting 2015-2016 
 

 

 
 
 
 
 

Grootboek kosten rekening
Begroting 2014/15 Begroting 2015/16

4201 Badhuur kosten 6.200,00-€                6.200,00-€                  

4202 Opleidingskosten theorie -€                          -€                             

4203 Opleidingskosten EHaD 150,00-€                    150,00-€                      

4204 Opleidingskosten kader 150,00-€                    150,00-€                      

4205 Examengelden diploma's 600,00-€                    500,00-€                      minder leden 

4206 Examenkosten divers 250,00-€                    250,00-€                      

4301 Regiowedstrijden 220,00-€                    220,00-€                      

4302 Vierkamp 1,00-€                        1,00-€                           eigen bijdrage moet dekkend zijn

4303 Sport en Spel 130,00-€                    150,00-€                      

4304 Sinterklaas / Kerstattentie 200,00-€                    200,00-€                      

4401 Alg. KvK 35,00-€                      -€                             vervalt afgeschaft

4402 Alg. Sportraad -€                          -€                             vervalt

4403 Alg. Representatiekosten -€                          -€                             naar bestuurkosten

4404 Alg. Verzekeringen 650,00-€                    675,00-€                      stijging kosten waarde boot

4405 Alg. Vergadering extern 75,00-€                      -€                             

4406 Kaderavond 350,00-€                    350,00-€                      

4407 bondscontributie afdracht 1.100,00-€                900,00-€                      afdracht kosten 2014  € 843,75

4408 Administratiekosten 300,00-€                    300,00-€                      postbus postzegels aanschaf sepa etc

4409 Vergaderkosten bestuur (reiskosten) 600,00-€                    600,00-€                      voornamelijk reiskosten

4410 Overige bestuurskosten 100,00-€                    300,00-€                      opgenomen uitje bestuur

4411 huur clubhuis -€                          -€                             is vervallen

4602 PR Clubblab -€                          -€                             is vervallen is nu digitaal

4603 PR overig 100,00-€                    150,00-€                      website

4604 Diverse drukwerk/portokosten -€                          -€                             is vervallen is nu digitaal

4701 Bewakingskosten 350,00-€                    350,00-€                      

4702 Benzinekosten 400,00-€                    700,00-€                      meer inzet verbruik hoger (reclame kost alleen geld)

4703 Onderhoudskosten bewaking / diverse kosten boot 500,00-€                    400,00-€                      

4704 Reiskosten bewaking 250,00-€                    250,00-€                      specifieke reiskosten overleg (bfo etc)

4706 Huur stalling 2.400,00-€                4.750,00-€                  na aanleiding van contract gemeente

4707 Opleidingskosten MFA 1,00-€                        -€                             

4708 Opleidingskosten Opstapper -€                          -€                             

4709 Bewaking oefeningskosten 600,00-€                    500,00-€                      P&H interne opleidingen

4710 Kaderscholing 250,00-€                    150,00-€                      

4900 Afboeking debieuze debiteuren -€                          -€                             verliespost

4910 Diverse lasten 100,00-€                    -€                             

4920 rente bank kosten 225,00-€                    225,00-€                      incasso kosten  let op ook terugboekingen

4901 Mutatie voorzieningen (Fondsen) -€                          -€                             

4904 afboeking voorraden -€                          -€                             verliespost

4911 Afschrijving materialen zwembad -€                          -€                             is nu een voorzieningspost

4913 Afschrijving boten -€                          -€                             is nu een voorzieningspost

4711 Energiekosten stalling -€                          1.200,00-€                  volgens contract met gemeente

TOTALE KOSTEN: 16.287,00-€              19.621,00-€                
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Toelichting: 
Het begrotingstekort bedraagt voor het verenigingsjaar 2015-2016   € 4.223,00.  
Dit is gebaseerd op het huidige aantal leden en hiermee is ook de berekening in de begroting 
gemaakt.  
Het bestuur legt de leden in stemming voor, een contributieverhoging toe te passen.  
De contributie voor het seizoen 2015-2016 wordt:  
 voor de junioren € 47,50 bedraagt   
 voor de senioren € 50,00 bedraagt.  
Deze verhoging is inclusief de afdracht aan de bond. Indien de bond haar contributie met meer dan 
10% verhoogd, zal het bestuur die verhoging alsnog doorberekenen. 
 
De cursusgelden worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld aan het begin van het seizoen.  
Het zal voor ons allen duidelijk zijn dat hoe meer leden de brigade heeft, hoe lager de contributie  
en de cursusgelden kunnen worden gehouden. 
 

Grootboek opbrengst rekening Begroting 2014/15 Begroting 2015/16 lid van verdiensten en bestuur 19 leden

8101 Contributie Junioren 2.400,00€                1.800,00€                  uitgaande van 38 betalende juniorleden

8102 Contributie Senioren 1.230,00€                1.300,00€                  uitgaande van 26 betalende seniorleden

8150 Cursusgeld JR 1 -€                          -€                             

8151 Cursusgeld JR 2 285,00€                    -€                             

8152 Cursusgeld JR 3 380,00€                    450,00€                      

8153 Cursusgeld JR 4 380,00€                    750,00€                      

8154 Cursusgeld ZR 1 -€                          650,00€                      

8155 Cursusgeld ZR 2 280,00€                    950,00€                      

8156 Cursusgeld ZR 3 475,00€                    350,00€                      

8157 Cursusgeld ZR 4 760,00€                    97,00€                        

8158 Cursusgeld LS 1 -€                          -€                             

8159 Cursusgeld LS 2 660,00€                    300,00€                      

8160 Cursusgeld LS 3 440,00€                    1.100,00€                  

8161 Trimploeg 770,00€                    800,00€                      

8162 Diverse opleidingen -€                          -€                             

8302 Eigen bijdrage vierkamp 1,00€                        1,00€                           

8303 Eigen bijdrage sport en spel -€                          -€                             

8400 Subsidie -€                          -€                             is niet te begroten

8406 Kaderavond -€                          -€                             eigen bijdrage

8604 Opbrengsten verkoop PR 1.000,00€                800,00€                      minder leden minder verkoop

8701 Diverse bewakingen -€                          -€                             

8702 opbrengsten preventie en hulpverlening 6.000,00€                6.000,00€                  

8707 MFA-opleidings opbrengsten -€                          -€                             

8708 Opstapper-opleiding -€                          -€                             

8920 Rente bank inkomsten -€                          50,00€                        

8999 Diverse baten -€                          -€                             is niet te begroten

TOTALE OPBRENGSTEN: 15.061,00€              15.398,00€                

Grootboek: Begroot  2014/15 Begroot  2015/16

Saldo: 1.226,00-€                4.223,00-€                  


