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bestuur – Wijthmenerplas seizoen 2021 – Uitnodiging ledendag

Nieuwe voorzitter
Op de Algemene Vergadering van 31 augustus 2021 ben ik, René Doorn, door de leden
van Reddingsbrigade Zwolle gekozen als nieuwe voorzitter. In die rol wil ik mij graag
aan jullie voorstellen. Mijn voorkeur was om dit grotendeels in het zwembad doen,
echter een technische storing gooide roet in het chloor! Ik ben al geruime tijd als
instructeur actief, zowel in het zwembad als op de Wijthmenerplas. Afgelopen jaar
kwam de nood oproep van het bestuur voorbij waaraan ik gehoor heb gegeven.
Voornemens om rustig te beginnen als algemeen bestuurslid om erin te komen, maar
op de eerste vergadering bleek de nood al zo hoog dat ik me kandidaat heb gesteld
voor het voorzitterschap, waarop het zittende bestuur positief reageerde!
Ik ben in een leuk bestuur terecht gekomen, waar ik hoop een positieve bijdrage aan te
kunnen leveren en daarmee aan de brigade! Door corona is er toch een en ander
blijven liggen aan werk en samen met het bestuur hoop ik hier een beetje de bezem
door te kunnen halen, zodat we weer normaal kunnen besturen en niet meer achter de
feiten aan lopen. Op de donderdagavonden geef ik nog steeds les en ben dus
regelmatig aanwezig in het zwembad. Het 3e lesuur (20:30 – 21:30) ben ik vrij van
lesgeven, voel je /u vooral vrij om me dan aan te spreken wanneer jullie iets willen
aankaarten bij het bestuur. Verder hoop ik natuurlijk dat we weer een normaal seizoen
kunnen draaien en veel plezier kunnen beleven aan de brigade.

Samenstelling bestuur
Op dinsdag 07 september vond de eerste bestuursvergadering na de Algemene
Vergadering plaats. Op deze vergadering heeft het bestuur haar definitieve
samenstelling vastgesteld. De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Opleidingen:
Preventie & Hulpverlening:
Promotie:
Sport & Spel:
Algemeen bestuurslid:

René Doorn
Renate Doeve
vacant
Rebekka Faber
Hans Doeve
vacant
vacant
Jontsy Lootens, ad-interim penningmeester

Hiermee hebben we ook weer een dagelijks bestuur dat weer kan functioneren, deze
samenstelling ziet eruit als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
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Renate Doeve
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Wij als bestuur zijn blij met de nieuwe samenstelling, alhoewel we wel moeten
constateren dat de vulling van het bestuur nog steeds minimaal is en dus zeker nog
aanvullingen behoeft! Dus leden en ook niet leden, die toch iets willen/kunnen
betekenen, kunnen zich van harte aanmelden op de volgend vacatures:
Penningmeester:
Promotie:
Sport & Spel:
Algemeen bestuurslid:

vacant
vacant
vacant
meerdere functies mogelijk

Behalve bestuursleden zijn we natuurlijk ook op zoek naar verschillende commissie
leden, om in de verschillende commissies te kunnen deelnemen. Dit betekent dat je
dan deel kunt nemen in het organiseren van verschillende onderwerpen ter
ondersteuning van het bestuur.
Commissies zijn bijvoorbeeld;
Preventie & Hulverlening Wijthmenerplas
Preventie & Hulpverlening evenementen
Opleidingen (in het zwembad)
Promotie
Wedstrijdteam(s)
Commissies zijn ideaal om jezelf te ontwikkelen binnen de brigade en invloed te
hebben op bijvoorbeeld beleid. Hiermee hopen we je interesse te hebben gewekt!

Mededeling van het bestuur
Aangezien we tijdens de Algemene Vergadering op dinsdag 31 augustus 2021 een
aantal vragen, als bestuur, onvoldoende konden beantwoorden, hebben we de tijd
gekregen om hier op een later moment op terug te komen. Dit willen we doen middels
een Bijzondere Algemene Vergadering op woensdag 10 november 2021. Dit gaat met
name om de terugkoppeling op de financiën 20/21, begroting 21/22 en de
terugkoppeling over de buitenboordmotor (zie ook de notulen van de BAV 2020 / AV
2020). Na het besluit van de overheid met betrekking tot de corona richtlijnen, welke
op 20 september a.s. worden gecommuniceerd, zullen we een definitieve locatie en tijd
bekendmaken.
Hartelijk dank voor jullie tijd en aandacht en we zien jullie graag in het zwembad en/of
op 10 november!
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Wijthmenerplas seizoen 2021
Dit jaar, ondanks de verschillende beperkingen vanwege Corona, hebben we weer het
bewakingsseizoen kunnen draaien op de Wijthmenerplas op zaterdag en zondag.
Het seizoen begon al vroeg dit jaar, op 29 mei en eindigde op 22 augustus.
Verschillende weersomstandigheden hebben we in deze periode gehad, de zomer
heeft dit jaar zijn verschillende kanten laten zien, soms was het heel warm en dan weer
behoorlijk fris.
In opdracht van de gemeente Zwolle zijn 2 units neergezet, een unit om onze uitrusting
in op te bergen en een unit met o.a. daarin een keukenblok en toilet.
Verschillende leden van de vereniging, maar ook van zusterverenigingen, hebben zich
ingezet om onze taken als Lifeguard uit te voeren. Dit jaar zijn er gelukkig geen
noemenswaardige incidenten geweest, wel zijn er de verschillende EHBOondersteuningen geweest. Hierbij zijn de slachtoffers op verschillende manieren
geholpen door een bemoedigend woord of ‘pleister op de wonde’.

Op de meeste zaterdagen waren er verschillende jeugdleden en aspirant-leden
aanwezig om spelletjes, zoals Twister en frisbee met elkaar te spelen. Ook werden er
onderdelen zoals klosgooien, gebruik van de portofoon en rescueboard uitgeprobeerd.
Hieruit zijn verschillende contacten voortgekomen waarbij jeugd enthousiast is
geworden om ook in het zwembad een cursus/opleiding te gaan volgen.
Tijdens de verschillende weekenden is er ook geoefend met verschillende scenario’s
door de Lifeguards. De verschillende postcommandanten hebben hierin zeker een
mooie rol ingespeeld. Doordat er dit jaar verder geen inzetten waren gepland is er in
een weekend ook nog met de beide eenheden gevaren op de Wijthmenerplas, hiermee
hebben verschillende personen kunnen varen.
Volgend jaar hopen we wederom een leuk en leerzaam seizoen te kunnen draaien op
de Wijthmenerplas.
Heb je nog opmerkingen of vragen over het afgelopen seizoen en is je vraag al niet
bekend bij het bestuur, schroom dan niet om deze te stellen. Een zomerseizoen aan de
Wijthmenerplas maken we met elkaar.
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Uitnodiging ledendag 2021
Reddingsbrigade Zwolle organiseert op zaterdag 30 oktober 2021 een ledendag. Alle
leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd. In tijden van
corona-maatregelen hebben we het heel jammer gevonden om elkaar maar zo weinig
gezien en gesproken te hebben. De ledendag zal daarom staan in het teken van
ontmoeting. Een lekkere maaltijd kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Voor de jeugd
zal er wat leuks te doen zijn.
De ledendag zal van ongeveer 16.00 tot 20.00 uur zijn. De exacte tijd, de locatie en
informatie over het aanmelden zullen later bekend gemaakt worden. Houd deze dag
alvast vrij in je agenda!

Lijkt het je leuk om op de één of andere manier te helpen? Bijvoorbeeld bij activiteiten
of de catering. Stuur dan een mail naar opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl
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