
 

Jaarverslag Reddingsbrigade Zwolle 

 
 
 
 

Periode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 
 
 

Bestuur, afdelingen en commissies 
 
 
 

 
  



Jaarverslag bestuur over seizoen 2016-2017 
 

1.1. Samenstelling: 
 
Het verenigingsjaar is het bestuur gestart in de volgende samenstelling:  
Voorzitter: Kitty Duijf-Schottert 
Secretaris: Bianca Hekkert-Louwsma 
Penningmeester: René Pot 
Bestuurslid afdeling opleidingen: Rebekka Strijker 
Bestuurslid afdeling Preventie en Hulpverlening: Anneloes Aaij 
Bestuurslid afdeling Promotie: Paul Duijf 
Bestuurslid afdeling Sport en Spel: Renate Doeve 
Algemeen bestuurslid: Klarieke de Haan en Arnold van Balen 
 
 

1.2. Vergaderingen: 
In het afgelopen jaar zijn wij 7 keer regulier samengekomen. Dit bij een van de bestuursleden thuis.  
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur een aantal keren ad-hoc vergaderd. 
Er is één maal een Algemene Vergadering gehouden op 15 november 2016.  
 
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. Ook zijn afgevaardigden geweest naar de RVR vergaderingen in 
Zwolle, Raalte en Hasselt. 
 
Bondsvergaderingen: 
Op 28 mei 2016 is de Algemene Vergadering van de bond geweest. Een verslag van deze 
vergadering is op aanvraag te verkrijgen bij de secretaris. (secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl) 
 
Gemeente Zwolle: 
Met de gemeente Zwolle zijn gesprekken geweest over de voortgang van de bewakingen aan de 
Wijthmenerplas en de Milligerplas, dit in samenwerking met reddingsbrigade Hasselt. 
 
 

1.3. Optisport en verenigingsruimte: 
Het contact met Optisport staat nog steeds op een heel laag pitje. 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. 
 

1.4. Kaderavond:  
De kaderavond als ‘dank je wel’ voor de inzet van de kaderleden heeft dit jaar plaatsgevonden bij Paul 
en Kitty thuis.  

 

1.5. 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 2017,   
Bianca Hekkert-Louwsma, Secretaris 
secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl 
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voorzitter     X Kitty Duijf-Schottert 11-11-2013 

secretaris   X   
Bianca Hekkert-
Louwsma 

15-11-2016 

Penningmeester  X     René Pot 18-11-2014 

afdeling Opleidingen   X   Rebekka Strijker 15-11-2016 

afdeling Preventie en Hulpverlening  X    Anneloes Aaij 15-11-2016 

afdeling Sport en Spel      X  Renate Doeve 18-11-2014 

afdeling Promotie     X Paul Duijf 12-12-2011 

Algemeen bestuurslid (1)  X    Klarieke de Haan 21-05-2013 

Algemeen bestuurslid (2)      X Arnold van Balen 15-11-2016 
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1.6 Leden aantallen. 
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Financieel verslag van de penningmeester     



Staat van baten en lasten over  de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

Grootboekrekening

4201 Badhuur kosten -6.158,26                         -6.200,00                      -6.191,74                           

4203 Opleidingskosten EHaD -                                     -150,00                          -133,78                              

4204 Opleidingskosten kader -                                     -150,00                          -                                      

4205 Examengelden diploma's -302,20                            -500,00                          -196,65                              

4206 Examenkosten divers -21,00                               -250,00                          -25,00                                

4301 Regiowedstrijden -296,61                            -220,00                          -1.015,29                           

4302 Vierkamp -                                     -                                  -492,28                              

4303 Sport en Spel -                                     -150,00                          -                                      

4304 Sinterklaas / Kerstattentie -153,29                            -200,00                          -97,88                                

4305 Avondmarathon -1.210,77                         -                                  -1.280,04                           

4404 Alg. Verzekeringen -515,80                            -675,00                          -545,80                              

4406 Kaderavond -350,00                            -350,00                          -232,62                              

4407 bondscontributie afdracht -1.103,00                         -900,00                          -911,97                              

4408 Administratiekosten -232,20                            -100,00                          -223,85                              

4409 Vergaderkosten bestuur (reiskosten) -432,60                            -600,00                          -557,46                              

4410 Overige bestuurskosten -293,02                            -300,00                          -8,99                                   

4603 PR overig -1.280,65                         -150,00                          -1.405,93                           

4701 Bewakingskosten -540,99                            -350,00                          -1.428,55                           

4702 Benzinekosten -213,57                            -400,00                          -245,71                              

4703 Onderhoudskosten bewaking / diverse kosten boot -3.135,93                         -500,00                          -485,29                              

4704 Reiskosten bewaking -80,52                               -250,00                          -16,72                                

4706 Huur stalling -4.800,00                         -4.300,00                      -4.575,00                           

4707 Opleidingskosten MFA -1.948,00                         -                                  -2.050,00                           

4709 Bewaking oefeningskosten -                                     -600,00                          -                                      

4710 Kaderscholing -538,73                            -250,00                          -                                      

4800 Kleding 64,02                                -                                  -975,23                              

4810 Reservering jubileumjaar -3.266,01                         -                                  -                                      

4910 Diverse lasten -185,90                            -100,00                          -889,55                              

4920 Bank kosten -184,68                            -200,00                          -198,19                              

-27.179,71                       -17.845,00                    -24.183,52                        

Grootboekrekening

Totaal contributie                           4.677,50                         4.100,00                             4.360,40 

Totaal lesgeld 5.627,37                          5.400,00                        5.451,52                            

8302 Eigen bijdrage vierkamp 110,00                              -                                  105,00                                

8303 Avondmarathon 715,00                              -                                  1.069,80                            

8604 Opbrengsten verkoop PR 1.748,50                          1.000,00                        1.855,80                            

8702 opbrengsten preventie en hulpverlening 8.632,11                          6.000,00                        8.845,47                            

8707 MFA-opleidings opbrengsten 1.635,00                          -                                  2.295,00                            

8920 Rente bank inkomsten 57,33                                -                                  140,19                                

8999 Diverse baten 915,08                              -                                  1.517,86                            

24.117,89                        16.500,00                     25.641,04                          

Lasten

 Mutatie 1 juli 2016 t/m 

30 juni 2017 

 Begroting seizoen 

2016-2017 

 Mutatie 1 juli 2015 t/m 

30 juni 2016 

Baten

 Mutatie 1 juli 2016 t/m 

30 juni 2017 

 Begroting seizoen 

2016-2017 

 Mutatie 1 juli 2015 t/m 

30 juni 2016 



Totaal lasten -27.179,71                       -17.845,00                    -24.183,52                        

Totaal baten 24.117,89                        16.500,00                     25.641,04                          

Resultaat -3.061,82                         -1.345,00                      1.457,52                            

BALANS per 30-06-2017

DEBET: Beginsaldo 1 juli 2016 Mutatie eindsaldo 30 juni 2017

1000 Kas 53,00                                125,00                           178,00                                

1010 Bank 1.090,46                          2.623,66                        3.714,12                            

1020 Spaar 35.034,54                        -3.942,67                      31.091,87                          

1400 nog door te belasten bedragen -                                     4.698,20                        4.698,20                            

Totaal Debet 36.178,00                        3.504,19                        39.682,19                          

CREDIT: Beginsaldo 1 juli 2016 Mutatie eindsaldo 30 juni 2017

1805 Jubileumjaar 1.733,99                          3.266,01                        5.000,00                            

1806 Polo's 1.500,00                          -500,00                          1.000,00                            

1807 Fonds Jeugd 2.111,00                          -                                  2.111,00                            

1808 Trailer -                                     3.800,00                        3.800,00                            

Eigen vermogen 30.833,01                        -3.061,82                      27.771,19                          

Totaal Credit 36.178,00                        3.504,19                        39.682,19                          

specificatie grootboek 1400

NK Serc 1.521,42                          

NK Lifesaving 2.094,63                          

Rayonwedstrijd 832,15                              

Door te belasten kosten junior lifeguard opleiding 250,00                              

4.698,20                          

Nog te ontvangen gelden bewakingen 2016-2017

BFO 1.400,00                          

Wandeldriedaagse Dalfsen 179,86                              

Int. Hanzedagen 2.327,64                          

3.907,50                          

 Mutatie 1 juli 2016 t/m 

30 juni 2017 

 Begroting seizoen 

2016-2017 

 Mutatie 1 juli 2015 t/m 

30 juni 2016 

Totaal staat van baten en lasten



Begroting 2017-2018  
 
Staat van baten en lasten

Lasten 

Begroting 

2018-2019

Begroting 

2017-2018

Realisatie 

2016-2017

Begroting

2016-2017

4201 Badhuur kosten -6.300,00     -6.300,00     -6.158,26     -6.200,00     

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

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

4205 Examengelden diploma's -500,00        -500,00        -302,20        -500,00        

4206 Examenkosten divers -100,00        -250,00        -21,00          -250,00        

4301 Regiowedstrijden -220,00        -220,00        -296,61        -220,00        

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

4304 Sinterklaas / Kerstattentie -200,00        -200,00        -153,29        -200,00        

4305 Avondmarathon -               -               -1.210,77     -               

4404 Alg. Verzekeringen -675,00        -675,00        -515,80        -675,00        

4406 Kaderavond -500,00        -500,00        -350,00        -350,00        

4407 Bondscontributie afdracht -1.100,00     -1.100,00     -1.103,00     -900,00        

4408 Administratiekosten -100,00        -100,00        -232,20        -100,00        

4409 Vergaderkosten bestuur (reiskosten) -600,00        -600,00        -432,60        -600,00        

4410 Overige bestuurskosten -300,00        -300,00        -293,02        -300,00        

4603 PR overig -150,00        -150,00        -1.280,65     -150,00        

4701 Bewakingskosten -350,00        -350,00        -540,99        -350,00        

4702 Benzinekosten -400,00        -400,00        -213,57        -400,00        

4703 Onderhoudskosten bewaking / diverse kosten boot -500,00        -500,00        -3.135,93     -500,00        

4704 Reiskosten bewaking -250,00        -250,00        -80,52          -250,00        

4706 Huur stalling -4.800,00     -4.800,00     -4.800,00     -4.300,00     

4707 Opleidingskosten MFA -               -               -1.948,00     -               

4709 Bewaking oefeningskosten -600,00        -600,00        -               -600,00        

4710 Kaderscholing -250,00        -250,00        -538,73        -250,00        

4712 Kaderavond bewakingsgroep -               -500,00        -               -               

4800 Kleding -               -               64,02           -               

4810 Reservering jubileumjaar -               -               -3.266,01     -               

4900 Afschrijvingskosten -2.500,00     -               -               -               

4910 Diverse lasten -100,00        -100,00        -185,90        -100,00        

4920 Bank kosten -200,00        -200,00        -184,68        -200,00        

-21.145,00   -19.295,00   -27.179,71   -17.845,00   

Baten

Begroting 

2018-2019

Begroting 

2017-2018

Realisatie 

2016-2017

Begroting

2016-2017

Totaal contributie 4.500,00      4.500,00      4.677,50      4.100,00      

Totaal cursusgeld 5.500,00      5.400,00      5.627,37      5.400,00      

8302 Eigen bijdrage vierkamp -               -               110,00         -               

8303 Avondmarathon -               -               715,00         -               

8604 Opbrengsten verkoop PR 1.000,00      1.000,00      1.748,50      1.000,00      

8702 Opbrebngsten Preventie en Hulpverlening 8.000,00      8.000,00      8.632,11      6.000,00      

8707 MFA-opleidingsopbrengsten -               -               1.635,00      -               

8920 Rente bank inkomsten -               -               57,33           -               

8999 Diverse baten -               -               915,08         -               

19.000,00    18.900,00    24.117,89    16.500,00    

Begrotingstekort/overschot van: -2.145,00     -395,00        -3.061,82     -1.345,00     

 
 

  



Jaarverslag Afdeling Opleidingen 2016-2017  
 
Afdeling opleidingen 2016 - 2017 

 

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

De commissie is het verenigingsjaar gestart in de volgende samenstelling: 

Technisch team  Jentje Breeuwsma, Benni Kniest 

Albert Jan Pool, Rebekka Strijker 

Namens Bestuur Kitty Duijf 

 

Sinds de ALV op 25 november 2016: 

Technisch team  Jentje Breeuwsma, Benni Kniest en Albert Jan Pool 

Namens Bestuur Rebekka Strijker 

Vergaderingen: 

Donderdag 30 augustus 2016 

Verloop seizoen: 

Dit jaar zijn we het seizoen begonnen op 1 september 2016 in het zwembad de Vrolijkheid. 

De lessen in het bad zijn dit jaar verzorgd door 18 kaderleden. Theorie werd verzorgd door Jentje 

Breeuwsma. De EHAD werd verzorgd door Joke Scholten. 

Het zwemseizoen is door de kaderleden en bestuur afgesloten met een barbecue op 30 juni 2017 bij 

Paul en Kitty Duijf thuis.  

Instructeursavonden: 

Dit jaar zijn er drie instructeursavonden geweest tijdens het derde lesuur. Hierbij werd theorie en 

praktijk behandeld van de nieuwe opleidingslijn. De avonden werden verzorgd door René Doorn, 

Inge Wilts en Jontsy Lootens. 

De avonden waren op 1 december 2016, 26 januari en 9 februari 2017 

Examens: 

De examens zijn gehouden op donderdag 20 april 2017. 

Alle 42 kandidaten zijn geslaagd. 

Het overzicht is als volgt: 

4x Junior Redder 2 

5x Junior Redder 3 

6x Junior Redder 4 



6x Zwemmend Redder 1 

8x Zwemmend Redder 2 (waarvan 1 kandidaat op 3 juni 2017 in Deventer) 

5x Zwemmend Redder 3 

3x Life Saver 1 

2x Life Saver 2 

3x Life Saver 3 

Op 13 april 2017 hebben 3 kinderen hun A-diploma behaald. 

Arbo: 

Wat verstaan we onder ARBO 

Onder ARBO wordt in het geval van de Reddingsbrigade Zwolle verstaan, date r aandacht is voor 

onveilige situaties, toezicht en EHBO binnen de kaders van de Arbowetgeving.  

Naast de Arbowetgeving geeft de vereniging ook te maken met WHvBZ (Wet Hygiëne veiligheid 

Badgelegenheden en Zweminrichtingen). 

Het Bestuur en de technische leiding streven ernaar 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 wordt door 

kaderleden en op het moment dat er niet in het water wordt zwemmen. Dit wordt dan ook alleen 

gedaan tussen de lesuren door. 

Verloop seizoen 2016-2017 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 is dit jaar één incident waarvan een rapport is opgemaakt. Een kind wilde vanaf de kant een salto 

het water in maken en stootte daarbij zijn hoofd op de badrand. 

 

Rebekka Strijker 



Jaarverslag Afdeling Promotie 2016-2017  
 
Open Dagen en Demonstraties 

- 13 mei 2017: Demostand in Openluchtbad tijdens 25 jarig bestaan OLB. 

- 24 juni 2017: Demostand in Winkelcentrum Stadshagen. 

Social Media 

Gedurende het gehele seizoen heeft de Afdeling Promotie (i.s.m. Afd. Preventie & Hulpverlening) 

uitingen verzorgd op haar socialmedia-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. 

Nieuwsbrief 

In het seizoen 2016-2017 verstuurde de Afdeling Promtie 7 nieuwsbrieven. Deze zijn terug te vinden 

op de website: https://www.reddingsbrigade-zwolle.nl/promotie/nieuwsbrief/ 

Rookworstactie 

In november is wederom een rookworstactie georganiseerd. De opbrengst is te vinden in het 

financieel verslag. 

 

Overige activiteiten 

• Interview De Stentor voor artikel n.a.v. gevaarlijk zwemmen in rivieren (24-6-2017) Link naar 
artikel op Facebook: https://tinyurl.com/rbz-stentor  

• Fotoverslagen van inzetten, wedstrijden en examens. 
 

  

http://www.reddingsbrigade-zwolle.nl/
https://www.reddingsbrigade-zwolle.nl/promotie/nieuwsbrief/
https://tinyurl.com/rbz-stentor


Jaarverslag Afdeling Sport en Spel 2016-2017  
 

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.  
 
Trainers jeugd wedstrijdteam: Joke van Balen en Renate Doeve 
Ploegleiders jeugd wedstrijdteam: Joke van Balen en Renate Doeve 
 
Trainer senioren wedstrijdteam: Louis van den Berg 
Ploegleiders senioren wedstrijdteam: Arnold van Balen, en na zijn afreden hebben Joke van 
Balen en Renate Doeve (tijdelijk) zijn functie overgenomen. Joke van Balen heeft het 
zwemseizoen afgesloten. 
 
Het afgelopen seizoen hebben wij aan de volgende evenementen meegedaan: 
 
Zaterdag 22 oktober 2016 – Avond marathon Oss 
Ons wedstrijdteam senioren heeft meegedaan aan de avondmarathon van Reddingsbrigade 
Oss. Wij zijn hier op een mooie 9e plaats gekomen met een afstand van 18 km en 800 
meter.  
 
Zaterdag 5 november 2016 - Vijfkamp te Raalte 

Na een sportieve en spannende avond hebben wij de 4e plek veroverd🏆 Hiervoor hebben 
wij een mooie beker mogen ontvangen. Deze heeft een mooi plekje in onze prijzenkast in de 
verenigingsruimte gekregen. Bij de eindestafette werd gerekend op een 4e of misschien wel 
3e plek. Maar we waren zeer verrast met een hele mooie 2e plaats. We zijn dan ook heel 
trots op onze zwemmers. 
 
Zaterdag 19 november 2016 -  Avond marathon Zwolle 
Na het succes van vorig jaar werd ook dit jaar weer de Zwolse avondmarathon door ons 
georganiseerd. Hier hebben 12 groepen aan meegedaan. Na een spannende wedstrijd 
tussen de 11 teams kwamen wij helaas een paar baantjes te kort voor een 6e plaats. Maar 
ook met  de 7e plaats was ons wedstrijdteam senioren niet ontevreden. Een afstand van 
20400 meter geeft natuurlijk ook een trots gevoel! 
 
Zaterdag 28 november 2016 - Rayonwedstrijd Oost te Zwolle 
Aan de rayonwedstrijd Oost hebben wij met een gemengd 
aspirantenteam, een damesteam en een herenteam mee gedaan. 
De aspiranten deden het zo goed dat ze een 2e plaats hebben 
behaald! Deze beker hebben de kinderen in hun klas mogen laten 
zien waarna hij in onze prijzenkast is gezet.  
 
 
 
 



 
Donderdag 1 december 2016 - Zwartenpietenfeest 
Ondanks dat ze heel erg druk zijn met het inpakken van alle 
cadeautjes voor maandag, hadden de Pieten toch nog even tijd 
om langs te komen in het zwembad. Ze zijn bij alle groepen 
langs geweest en hadden voor 2 meiden een verrassing. Het 
was Sinterklaas ter ore gekomen dat Merlijn en Zonne zo goed 
hun best hadden gedaan met de rookworstenverkoop, dat ze 
daarvoor een cadeautje kregen. 
 
 
Donderdag 5 januari 2017 – Nieuwjaarsduik 
Het nieuwe jaar zijn we fris begonnen door aan het begin van ieder lesuur met zijn alle het 
water in te springen. Na deze frisse sprong zijn we begonnen aan de eerste les van 2017. 
 
Zaterdag 14 januari 2017 – Avond marathon Deventer 
De eerste avondmarathon van dit jaar was weer in Deventer. Het was een spannende avond 
waarbij wij op het nippertje onze 7e plaats hebben kunnen behouden. Met 19125 meter 
hebben wij weer een sportieve avond gehad! 
 
Zaterdag 11 maart 2017  – NK SERC te Zwolle 
Dit jaar mochten wij gastheer zijn voor de NK SERC. 
Na weken van trainen waarin scenario’s werden 
geoefend het maken van teamafspraken en een 
interview voor de krant was het dan eindelijk zo 
ver. Reddingsbrigade Zwolle ging met twee teams 
meedoen aan hun eerste NK SERC. Helaas lagen 
beide teams er na de voorrondes al uit maar 
konden zij zo wel samen naar de finales kijken. Het 
was een leuke en vooral leerzame dag!  
 
Zaterdag 25 maart 2017  – NK Lifesaving aspiranten te Zwolle 
Ook voor dit evenementen waren wij gastheer. Van onze vereniging waren er twee 
aspiranten teams mee aan het NK. Voor zowel de aspiranten C als de aspiranten C hebben 
wij een team kunnen aanmaken. Ondanks dat het voor veel aspiranten een spannende dag 
was hebben ze erg genoten en super goed hun best gedaan! 
 
Zondag 26 maart 2017 – NK Lifesaving senioren te Zwolle 
Na een spannende dag gisteren was het vandaag tijd voor het dames en heren team. Beide 
teams hadden zich niet officieel geplaatst dus een podiumplaats behoorde niet tot de 
mogelijkheden. Dit liet beide teams echter niet uit het veld slaan waardoor er soms 
onverwacht hard gezwommen werd. Bij de Linethrow maakten Jordi en Lambert een goede 
kans om op het podium te komen maar daar werden zij helaas net voor het einde van de 3e 
plaats gegooid. Deze avond hebben zij echter niet verloren maar hebben zij nog meer 
motivatie gewonnen voor de komende wedstrijden! 
 
  



Donderdag 18 mei 2017 – Training SERC te Oss 
Na de NK SERC wedstrijden in maart is het wedstrijdteam nog 
enthousiaster geraakt over de SERC wedstrijden. Dus is er ingegaan 
op het aanbod van reddingsbrigade Oss om daar een trainingsavond 
te volgen. Er is getraind op het samenwerken en het EHBO gedeelte. 
Het was een leuke, gezellige en zeker een leerzame avond!  
 
 

Zaterdag 20 mei – Eind barbecue wedstrijdteam senioren 

Bij hard werken/sporten hoort goed eten. Dus was het na 

een mooi zwemseizoen tijd voor de eind barbecue van het 

wedstrijdteam senioren. Tijdens deze zijn Joke en Renate 

bedankt voor hun inzet voor het wedstrijdteam als 

ploegleider(s) en bestuurslid. Helaas is er deze avond ook 

afscheid genomen van Arnold en Inge. Zij gaan ver buiten 

Zwolle werken/studeren. Uiteraard zullen we hen wel 

blijven uitnodigen voor wedstrijden 😉  

 
Namens de afdeling Sport en Spel wil ik iedereen bedanken voor het sportieve jaar! 
Renate Doeve 
 

 

  



Jaarverslag Afdeling Preventie en Hulpverlening 

2016-2017  
De Reddingsbrigade Zwolle is het afgelopen verenigingsjaar (preventief) aanwezig geweest bij de 

volgende evenementen/locaties: 

Datum Inzet Locatie Eenheden 
05-06 t/m 28-08-
2016 

Wijthmenerplas Zwolle, Wijthmenerplas ZWO-118, 
rescueboards 

02-07-2016 Triatlon Holten Holten ZWO-118 en anderen 
10-07-2016 Zwemwedstrijd Zutphen Zutphen, Noorderhaven ZWO-019 en anderen 
16-07-2016 Waterpolotoernooi 

HattoHeim 
Hattem, Jachthaven ZWO-118 

12-08-2016 Blobjump Zwolle, Rodetorenbrug ZWO-019, ZWO-118 
27-08-2016 Hiawatha City Swim Zwolle, Stadsgracht ZWO-019, ZWO-118, 

rescueboards 
27-08-2016 Trias Obstacle run Zwolle, Milligerplas & 

Hasselterdijk 
ZWO-019, rescueboard 

30-08 t/m 04-09-
2016 

Stadsfestival Zwolle, Rodetorenplein, 
Thorbeckegracht 

ZWO-019, ZWO-118 

10-09-2016 Zwartewaterrace Zwartsluis, Zwarte Water ZWO-019 
11-09-2016 Wakeboard Event Lakeside Zwolle, Wijthmenerplas ZWO-118 
23-09-2016 Bedrijfsfeest Zwolle, Heinoseweg Personele 

ondersteuning 
24-09-2016 Triatlon Stadshagen Zwolle, Milligerplas ZWO-019, ZWO-118, 

rescueboards 
25-09-2016 Veluwerally Wijhe/Kampen, IJssel ZWO-019, ZWO-118 
15-10-2016 RVR oefening Wierden, Lageveld ZWO-019, ZWO-118 
12-11-2016 Sinterklaasintocht Zwolle, Rodetorenplein ZWO-019, ZWO-118 
01-01-2017 Nieuwjaarsduik Zwolle, Milligerplas ZWO-118 
01-01-2017 Nieuwjaarsduik Dalfsen, Vecht ZWO-019 
01-04-2017 RVR oefening Lathum, Rhederlaag ZWO-019, ZWO-118 
27-04-2017 Vuurwerk Koningsdag Zwolle, Rodetorenplein ZWO-019, ZWO-118 
05-05-2017 Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle, Wezenlandenpark ZWO-118, HST-118, 

NVN-018 
18 t/m 21-05-2017 Living Village Festival Dalfsen, Vecht ZWO-118 
27 & 28-05-2017 Wakeboard Event Lakeside Zwolle, Wijthmenerplas ZWO-019, 

rescueboards 
07 & 14-06-2017 Lessen RB Staphorst Meppel, 

Hoogeveensevaart 
ZWO-118 

08-06-2017 Wandeldriedaagse Dalfsen Dalfsen, Vecht ZWO-019 
15 t/m 18-06-2017 Hanzedagen Kampen Kampen, IJssel ZWO-019, DEV-019 
 

  



Verklaring van de ingezette eenheden: 

ZWO-019: NRV-eenheid Zwolle TinnSilver 550R 
ZWO-118: Eigen langzame boot RBZ Mulder & Rijke reddingsvlet 
HST-118: Langzame boot RB Hasselt Rubberboot 
NVN-018: NRV-eenheid Nijeveen Mulder & Rijke reddingsvlet 
DEV-019: NRV-eenheid Deventer TinnSilver 550R 
 

Toelichting inzetten 

De Wijthmenerplas inzet wordt erg gewaardeerd vanuit Gemeente Zwolle. Zij zien graag dat er ook 

op de zaterdagen preventief toezicht gehouden gaat worden. Vanaf seizoen 2017/2018 wordt dit 

ingevoerd. Er wordt gestreefd om de Wijthmenerplas inzet een RVR-brede inzet te maken. Helaas is 

een nieuwe post voor het toezicht houden nog niet van de grond. Er wordt nu gekeken naar een 

eventuele ‘mobiele post’ als tegemoetkoming. Lake Side heeft dit seizoen gezorgd voor lunches voor 

de strandwachten. 

Nieuwe inzetten van dit verenigingsjaar waren het waterpolotoernooi, het Wakeboard Event Lake 

Side, het bedrijfsfeest van de Heinoseweg, The Living Village Festival, de waterhulpverleningslessen 

voor RB Staphorst, de wandeldriedaagse van Dalfsen en de Hanzedagen in Kampen. Deze inzetten 

zijn goed verlopen en we hopen, indien mogelijk, dat ook deze inzetten jaarlijks terugkerend worden. 

Voor het bevrijdingsfestival is een thema avond georganiseerd voor de EHBO vereniging en de 

reddingsbrigade. Er kwam een gastspreker uitleg geven over de hulpverlening bij drank en drugs. 16 

leden van de reddingsbrigade Zwolle waren hierbij aanwezig. 

RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades)1 

Op 31 maart 2014 hebben de reddingsbrigades in de veiligheidsregio’s IJsselland en Twente een 

samenwerkingsconvenant getekend. Op 8 maart 2017 heeft ook de laatste reddingsbrigade, ZPV 

Piranha Enschede, het convenant getekend. Langzamerhand begint de samenwerking meer vorm te 

krijgen met als doel om elkaar te ondersteunen, onder andere door regionale afspraken te maken.  

Afgelopen verenigingsjaar zijn veel leden en eenheden van de verschillende reddingsbrigades uit de 

regio ons komen ondersteunen bij het preventief toezicht houden. Andersom zijn ook wij aanwezig 

geweest bij een aantal inzetten van de reddingsbrigades uit de regio. 

Op 18 maart 2017 is het eerste bericht binnengekomen over het voortbestaan van de nationale 

reddingsvloot (NRV). De NRV is een vloot van boten vanuit verschillende reddingsbrigades die ingezet 

kunnen worden bij grote overstromingen. Onze Tinn Silver, ZWO-019, is onderdeel van deze 

reddingsvloot. Van de 26 veiligheidsregio’s hebben er 10 aangegeven niet samen te willen werken 

met de reddingsbrigade voor de vorming van de verplichte reddingseenheden. Ook IJsselland heeft 

aangegeven verder te willen met de brandweer in plaats van de reddingsbrigade. Hierdoor is de 

toekomst van onze Tinn Silver op dit moment onzeker. 

Opleidingen 

Vanaf mei 2017 is gestart met een pilot opleiding tot junior lifeguard open water, waaraan negen 

leden zijn gestart.  

                                                           
1 RVR = Regionale Voorziening Reddingsbrigades. RVR IJsselland-Twente omvat RB’s Deventer, Enschede, 
Hasselt, Raalte, Staphorst, Wierden, Zwolle 



In juni 2017 is gestart met een opleiding voor lifeguard schipper open water in samenwerking met 

reddingsbrigade Nijeveen. Hiervoor zijn twee leden geslaagd.  

Eén lid heeft zijn lifeguard en lifeguard schipper diploma’s mogen halen bij de RVR-brede opleiding 

van Reddingsbrigade Wierden en Deventer. 

Twee leden zijn actief bezig om Officier van Dienst – Reddingbrigade te worden. Deze opleiding 

hopen zij in seizoen 2017/2018 af te ronden. 

In de toekomst wordt een eigen opleiding tot lifeguard en lifeguard schipper besproken. Ook wordt 

er gekeken om de opleidingen RVR toegankelijk te maken.  

De herhaling voor MFA bestond ook dit jaar weer uit twee avonden. Voor hen die verhinderd waren 

op deze avonden is een extra avond in Raalte georganiseerd. Vanuit Zwolle zijn er twee nieuwe 

kandidaten geslaagd. 

In seizoen 2017/2018 zal er gekeken worden of het volgende gerealiseerd kan worden: 

• Een vaarbewijs en/of marifonie cursus 

• Een hoger niveau behalen van de EHBO/MFA door meer of betere cursussen 

• Een jeugdopleiding voor de kinderen tot 14 jaar van het Boni Jeugdactie geld 

Materiaal 

Afgelopen verenigingsjaar is het volgende materiaal aangeschaft: 

• In mei 2017 is er een nieuwe trailer aangeschaft voor onze reddingsvlet. Verder 

onderhoud aan de vlet zal in seizoen 2017/2018 gebeuren.  

• Vijf nieuwe reddingsvesten voor de inzetten 

• Vijf nieuwe reddingsvesten voor op de Wijthmenerplas 

• Twee parasols voor op de Wijthmenerplas 

• Een nieuwe EHBO koffer en vulling voor op de Wijthmenerplas 

Daarnaast is er een droogpakken installatie gerealiseerd. 

Opgesteld door Anneloes Aaij, bestuurslid P&H 


