
 

Jaarverslag Reddingsbrigade Zwolle 

 
 
 
 

Periode: 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 
 
 

Bestuur, afdelingen en commissies 
 
 
 

 
  



Jaarverslag bestuur over seizoen 2015-2016 
 

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: 
In het afgelopen jaar zijn wij 9 keer regulier samengekomen. Tot eind 2015 in de locatie van de 
stalling aan de Harm Smeengekade, daarna bij een van de bestuursleden thuis.  
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur een aantal keren ad-hoc vergaderd. De voorzitter heeft ook 
diverse malen een vergadering van de afdelingen bijgewoond. 
Er is één maal een Algemene Vergadering gehouden op 18 november 2015.  
 
Rayonvergaderingen: 
Het afgelopen verenigingsjaar is er een vertegenwoordiging namens de reddingsbrigade Zwolle naar 
de rayonvergaderingen geweest. Deze vergadering heeft twee maal plaatsgevonden, eenmaal in 
Nijmegen en eenmaal in Deventer. 
 
Bondsvergaderingen: 
Op 28 mei 2016 is de Algemene Vergadering van de bond geweest. Hier zijn de voorzitter en 
secretaris naar toe geweest. Een verslag van deze vergadering is op aanvraag te verkrijgen bij de 
secretaris. (secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl) 
 
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: 
Per 31-12-2015 heeft reddingsbrigade Zwolle de stalling aan de Harm Smeengekade verruild voor 
een stalling aan de Heinoseweg in Zwolle. Deze stalling is ruim voldoende voor de opslag en klein 
onderhoud van onze materialen die nodig zijn voor inzet. De stalling is met behulp van de leden van 
de bewakingsgroep ingericht en gebruiksklaar gemaakt. 
Het bestuur is nog aan het kijken naar ruimte voor opleidingen en overlegruimte.  
 

1.4. Optisport en verenigingsruimte: 
In tegenstelling tot vorig jaar is het contact met Optisport op een heel laag pitje komen te staan. De 
contacten beperken zich tot het hoogst noodzakelijke, zoals het via mail reserveren van bad en 
zorgen voor de contracten.   
 
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 Paul 
en Kitty thuis.  
 



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 actie of voorlichting. 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 2016,   
Louis van den Berg, Secretaris 
secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl 
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In bestuur 
sinds 

voorzitter     X  Heleen van Balen 01-11-2009 

secretaris   X    Louis van den Berg 13-11-2012 

Penningmeester  X      René Pot 18-11-2014 

afdeling Opleidingen   X    Kitty Schottert 11-11-2013 

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    Renate Doeve 18-11-2014 

Algemeen bestuurslid (2)      X  Ingrid Ramaker 15-11-2007 
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Financieel verslag van de penningmeester 
 
 
   Deze wordt nog op nader tijdstip gepresenteerd. 
   
  



Begroting 2017-2018  
 

 
 
  



Jaarverslag Afdeling Opleidingen 2015-2016  
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 
Technisch team  Jentje Breeuwsma en Benni Kniest 
   Albert Jan Pool en Rebekka Strijker 
Namens Bestuur Kitty Schottert 
 
Samenstelling commissie cursussen: 
De commissie is het verenigingsjaar gestart in de samenstelling zoals hierboven beschreven.  
 
Vergaderingen: 
 
Donderdag 27 augustus 2015 
Woensdag 25 mei 2016 
 
Verloop seizoen: 
Dit jaar zijn we het seizoen begonnen op 3 september 2015 in het zwembad de Vrolijkheid. 
De lessen in het bad zijn dit jaar verzorgd door 19 kaderleden. Theorieles is verzorgd door Jentje 
Breeuwsma. 
 
De EHAD (Eerste hulp aan drenkelingen) is verzorgd door Joke Scholten. 
 
Het zwemseizoen is door de kaderleden afgesloten met een etentje verzorgt door Kip2Day op 28 mei 
2016 bij Paul en Kitty Thuis.  
 
Examens: 
De examens zijn gehouden op donderdag 21 april 2016. 
Helaas zijn niet alle kandidaten geslaagd. 
 
Het overzicht is als volgt 
2x Junior Redder 1   Allen geslaagd 
4x Junior Redder 2   Allen geslaagd 
5x Junior Redder 3   Allen geslaagd 
9x Junior Redder 4   Allen geslaagd 
6x Zwemmend Redder 1  Allen geslaagd 
8x Zwemmend Redder 2  7x Gezakt, 1x geen examen 
3x Zwemmend Redder 3 Allen geslaagd 
2x Life Saver 2   Allen geslaagd 
1x Life Saver 3   Geslaagd 
 
28 april 2016  hebben we de laatste zwemavond van het seizoen gehad. Dit is afgesloten door een 
spectaculaire spelavond, verzorgt door mensen van de opleiding sport en spel van de 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 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 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 bedient mag worden door 
de kaderleden en wanneer er geen leden in het water zwemmen. 
De bediening wordt dan ook alleen gedaan tussen de lesuren door. 
 
Verloop seizoen 2015-2016 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 is gebeurd 
en hoe dit kan worden voorkomen. 
 
Er zijn dit jaar geen incidenten waarvan een rapport is opgemaakt. 
 
Kitty Schottert 
  



Jaarverslag Afdeling Promotie 2015-2016  
 
Open Dagen en Demonstraties 
- 15 augustus 2015: Veiligheidsdag in Hardenberg. In RVR*-verband en is georganiseerd door 
Reddingsbrigade Zwolle. 
- 18 juni 2016: Heldendag Stadshagen. Organisatie is door RB Hasselt uitgevoerd.  
- 29 juni 2016: Promotie tijdens de Zwem4Daagse in openluchtbad. 
 
Social Media 
Gedurende het gehele seizoen heeft de Afdeling Promotie (i.s.m. Afd. Preventie & Hulpverlening) 
uitingen verzorgd op haar social media-kanalen Facebook, Twitter en de website 
www.reddingsbrigade-zwolle.nl. Via deze kanalen is vele malen actueel verslag gedaan van 
evenementbewakingen en activiteiten van de diverse afdelingen van de vereniging. 
 
Bloembollenactie 
In september/oktober is voor het eerst een bloembollenactie georganiseerd. Dit in samenwerking 
met Baltus Fundraising. 
 
Rookworstactie 
In oktober is wederom een rookworstactie georganiseerd.  
 
Boni Jeugdsponsoractie 
In oktober en november 2015 zijn er bij supermarkt Boni munten gedoneerd aan diverse 
verenigingen. Bij elke €10,- (en actie-artikelen) krijgt een klant een munt, die naar keuze door klant 
zelf aan een vereniging gedoneerd kan worden.  
De afdeling Promotie heeft op zaterdag 10 oktober en vrijdag 6 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 12 
december 2015 is de uitreiking van de cheques geweest in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Twee 
bestuursleden zijn samen met twee jeugdleden naar deze feestelijke avond gegaan. Voor onze 
vereniging heeft deze actie in totaal € 1.111,00 opgeleverd  (€ 961,00 voor de muntjes en € 150,00 
voor het leukste filmpje). Dit bedrag komt geheel ten goede aan de jeugd van onze vereniging. 
 
Overige activiteiten 

 Interview De Stentor over bewaking Wijthmenerplas (2-7-2015) Link naar artikel in 
zaterdageditie De Stentor: http://bit.ly/29kHlsz  

 Filmopnames voor Promofilmpje Boni Jeugdsponsoractie.  
Link: http://bit.ly/29kG3hf (10-10-2015) 

 Fotoreportage Vijfkamp in Zwolle (7-11-2015) 

 Foto- en videoregistratie (http://bit.ly/2aH2gvs) Zwolse Avondmarathon (21-11-2015) 

 Fotoreportage Rayonwedstrijden in Zwolle (28-11-2015) 

 Fotoreportage Pietenavond (3-12-2015) 

 Fotoreportage Examens (21-4-2016) 
 
Paul Duijf 
 
 
 
*RVR = Regionale Voorziening Reddingsbrigades. RVR IJsselland-Twente omvat RB’s Deventer, Hasselt, Raalte, 
Staphorst, Wierden, Zwolle 

 

http://www.reddingsbrigade-zwolle.nl/
http://bit.ly/29kHlsz
http://bit.ly/29kG3hf
http://bit.ly/2aH2gvs


Jaarverslag Afdeling Sport en Spel 2015-2016  
 
De afdeling sport en spel organiseert leuke activiteiten voor onze leden. Daarnaast doen wij met ons 
(wedstrijd)team mee aan verschillende wedstrijden die wij of brigades uit onze regio organiseren. 
Wij hebben een junioren en een senioren wedstrijdteam die elke donderdagavond met elkaar traint.  
 
Het afgelopen seizoen hebben wij aan de volgende evenementen meegedaan: 
 
10 Juli – 11 Juli 2015 -  Nacht marathon in Bergen op zoom 
Vrijdag 10 juli zijn wij met een team van 6 zwemmers en 1 teller afgereisd naar Bergen op zoom om 
daar mee te doen aan de nacht marathon. Het team is versterkt met zwemster Ilona vanuit een 
andere reddingsbrigade. Ondanks dat het best fris was in het buitenbad hebben wij een mooie en 
gezellige nacht gehad. Aan deze nacht marathon hebben 7 teams mee gedaan en wij zijn dan ook 
meer dan tevreden met onze 3e plek! 
 
7 november 2015 - Vijfkamp te Zwolle 
Dit jaar mochten wij de Vijfkamp organiseren. De deelnemende brigades waren Hasselt, Raalte, 
Zwartsluis, Staphorst en Zwolle. Na een sportieve, gezellige maar zeker ook spannende avond is de 
eindstand als volgt: 
5. Reddingsbrigade Zwartsluis (90) 
4. Reddingsbrigade Zwolle (91) 
3. Reddingsbrigade Raalte (99) 
2. Zwem en Reddingsbrigade Hasselt (141) 
1. Reddingsbrigade Staphorst (159) 
Wij willen nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor het mogelijk maken van deze avond. 
 
21 november 2015 -  Avond marathon te Zwolle 
Dit seizoen mochten wij voor de 3e keer de avond marathon 
organiseren. Aan deze editie deden 16 teams mee. Wij zijn op 
de 9e plek geëindigd.  
Tijdens deze avond mochten wij met veel trots ons nieuwe 
wedstrijd tenue laten zien. Wij willen Arnold van Balen 
bedanken voor het contact leggen met onze sponsor Reuvers 
Sport. Wij willen onze sponsor bedanken voor dit mooie 
tenue.  
 
 
28 november 2015 - Rayonwedstrijd oost te Zwolle 
Bij de rayonwedstrijd zijn wij met zowel een gemengd 
jeugdteam als een senioren damesteam de strijd met de 
andere brigades aangegaan. Ons jeugdteam heeft hier de 3e 
prijs in ontvangst mogen nemen! Zowel de ploegleiders als 
de trainsters van het jeugdteam waren blij verrast met deze 
geweldige prestatie!  
Tijdens onze pauze hebben ook de junioren hun nieuwe 
mooie wedstrijd tenue in ontvangst mogen nemen van onze 
sponsor Reuvers Sport. Wij willen hen hier hartelijk voor 
bedanken. 
 
 
 



 
 
3 december 2015 - Zwartenpietenfeest 
Ook dit seizoen is het weer een feit, dat wij door 2 pieten met een 
bezoekje zijn verblijd. Zij zijn gekomen en hebben het eerste les uur 
onze les verstoord en gooien daarbij pepernoten in onze handen en 
oren.  
De kinderen hebben de pieten laten zien wat ze al geleerd hebben. 
Bijvoorbeeld wat je moet doen als een drenkeling zich tegen jou keert.  
Met een klos gooien of met een bal, onze kinderen kunnen het al! 
Lieve pieten bedankt voor jullie gezelligheid, hopelijk hebben jullie 
volgend jaar weer tijd! 
 
Zaterdag 9 Januari 2016 - Avond marathon te Deventer 
Deze avond zijn wij met een mooi zwemteam afgereisd naar 
Deventer. Hier hebben wij een gezellige avond gehad waarbij 
iedereen goed heeft gezwommen. Als extra onderdeel heeft de 
organisatie bedacht om een ieder 50 meter te laten zwemmen 
in estafette vorm. Na deze 50 meter diende een bal opgeblazen 
te worden tot hij knapte wat als startsignaal dient voor de 
volgende zwemmer.  
We hebben een mooie 8ste plek behaald. 
 
Donderdag 7 april – Zwemclinic tijdens onze trainingsavond  
Donderdagavond heeft de seniorenwedstrijdteam een leerzame clinic gehad van een vijftal heren 
van Reddingsbrigade Zevenaar. Tijdens deze clinic is er onder andere gewerkt aan verschillende 
zwemtechnieken, de startsprong en het vervoeren van een pop. 
Wij danken de heren voor een hele leuke avond en hopen hen in het nieuwe seizoen nog een keer te 
mogen ontvangen. 
 
Zaterdag 16 april - Avondmarathon te Staphorst 
De senioren van ons wedstrijdteam hebben vandaag meegedaan aan de 
avondmarathon te Staphorst. Wij zijn hierbij 4e geworden met een 
zwemafstand van 21 km en 50 meter! Deze afstand ligt boven het gestelde 
doel van 20 km! Zowel de ploegleider als de zwemmers kijken tevreden terug 
op een sportieve avond! Wij bedanken Reddingsbrigade Staphorst voor het 
organiseren van deze mooie avond!  
 
Zaterdag 21 mei - JAM Staphorst 
Zaterdagavond 21 mei heeft ons jeugdteam meegedaan aan de Jeugd Avond 
Marathon in Staphorst. Wij hebben hier de 5e plek behaald! De ploegleiders 
deze avond zijn Lambert en Michelle. Kitty en Heleen zijn deze avond mee om 
het team te ondersteunen en om te tellen. Wij willen de ploegleiders, 
zwemmers en hun ouders bedanken voor hun sportieve bijdrage.  
 
Namens de afdeling sport en spel willen wij iedereen bedanken voor het 
sportieve jaar! 
Klarieke de Haan 
Renate Doeve 



Jaarverslag Afdeling Preventie en Hulpverlening 
2015-2016  
 
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 
04-07-2015 Triathlon Holten Holten    ZWO118 + diverse 
04-07-2015 Tour de France  Utrecht    ZWO019 + diverse 
05-07-2015 Tour de France  Utrecht    ZWO019 + diverse 
15-08-2015 Veiligheidsdag IJsselland Hardenberg, haven  ZWO118, ZWO019 
20-08-2015 MBO-bruisdag  Zwolle, Rodetorenplein  ZWO118 
29-08-2015 City Swim Zwolle Zwolle, stadsgracht  ZWO118, ZWO019 
         + rescueboards 
36-09-2015 Stadsfestival  Zwolle, centrum  ZWO118, ZWO019 
12-09-2015 Zwartewaterrace Zwartsluis, Zwarte Water ZWO019 
19-09-2015 Triathlon Zwolle Zwolle, Milligerplas  ZWO118, ZWO019 
27-09-2015 Veluwerally  Zwolle/Kampen, IJssel  ZWO118, ZWO019 
01-10-2015 Drakenbootraces Zwolle, stadsgracht  ZWO118  
03-10-2015 Vechtrace  Gramsbergen, Vecht  ZWO118 
14-11-2015 Sinterklaasintocht Zwolle, Rodetorenplein  ZWO118, ZWO019 
01-01-2016 Nieuwjaarsduik  Zwolle, Milligerplas  ZWO118 
01-01-2016 Nieuwjaarsduik  Dalfsen, Vecht   ZWO019 
17-04-2016 Hardshock Festival Almere    personele ondersteuning 
05-05-2016 Bevrijdingsfestival Zwolle, Wezenlandenpark ZWO118, NVN018, 

+ HST118 
11-06-2016 G-Parade  Hardenberg, Vecht  ZWO118 
11-06-2016 Bruiloft bestuursleden Zwolle, IJssel   ZWO019 
18-06-2016 Let The Music Play Zwolle, Wijthmenerplas ZWO118, HST118 
18-06-2016 Heldendag (door RBH) Zwolle, WKC Stadshagen ZWO118, RB120, RB128 
18-06-2016 Grachtenrace  Zwolle, centrum  ZWO019 
25-06-2016 Onzichtbare brug Zwolle, stadsgracht  ZWO118 
26-06-2016 Opening jachthaven Zutphen   ZWO019 
29-06-2016 Demonstratie Zwem4daagse Zwolle, openluchtbad ZWO019 (static) 
   
 
Verklaring van de ingezette eenheden: 
ZWO019:  NRV-eenheid Zwolle  TinnSilver 550R 
ZWO118:  eigen langzame boot RBZ Mulder & Rijke reddingsvlet 
HST118:  langzame boot RB Hasselt Mulder & Rijke reddingsvlet 
NVN018:  NRV-eenheid Nijeveen  Mulder & Rijke reddingsvlet 
RB128:  Ondersteuningsboot bond Mulder & Rijke reddingsvlet 
RB120:  Ondersteuningsvoertuig bond Toyota Landcruiser 
  



Op 31 maart 2014 hebben de reddingsbrigades in de veiligheidsregio’s IJsselland en Twente (m.u.v. 
Enschede) een samenwerkingsconvenant getekend. Inmiddels is er een nieuwe coördinator 
aangesteld (voor een periode van één jaar). De samenwerking begint wat meer vorm aan te nemen. 
 
De botenstalling aan de Lijnbaan is tot eind 2015 gehuurd. De huurverhoging per 2016 is niet op te 
brengen. Inmiddels is een stalling gevonden aan de Heinoseweg in Wijthmen tegen aanvaardbaar 
tarief. Helaas missen hier wel faciliteiten voor lessen, evaluatie, overleg en ontspanning. 
 
Voor de ZWO019 (Tinn Silver) is het aantal leden dat deze boot over de weg mag transporteren 
behoorlijk beperkt. De wens bestaat nog steeds om een brigadevoertuig in beheer te nemen. In het 
seizoen 2016-2017 zal hier onderzoek naar gedaan worden. Er dient rekening gehouden te worden 
met: 

 Stalling (in de huidige is geen ruimte over) 

 Kosten voor operationeel houden voertuig 

 Aanschafkosten (gestreefd moet worden naar sponsoring) 
 
De herhaling voor MFA is dit jaar beperkt tot twee avonden. De tweede avond is de groep groot en er 
is dan ook een extra instructeur aanwezig geweest. Een derde avond is in Raalte georganiseerd voor 
de nieuwe examenkandidaten. Vanuit Zwolle zijn er drie nieuwe kandidaten geslaagd. 
 
Via de Boni Jeugdactie is een bedrag van € 1.100,00 binnengekomen voor een jeugdopleiding. Helaas 
is het nog niet gelukt deze opleiding gestalte te geven. Dit zal nu gebeuren in het nieuwe seizoen. 
 
Voor de opleidingen ‘Lifeguard Open Water’ zal ook nog een plan gemaakt moeten worden. Door de 
drukte van de verhuizing is ook deze opleiding nog niet van de grond gekomen. 
 
 
Opgesteld door Mark Duijf, bestuurslid P&H, 22 augustus 2016 
 


