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ORGANISATIEVOORWOORD

’s-Gravenzandse Vrijwillige  
Reddingsbrigade 
Opgericht in 1950, bewaakt de 
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbri-
gade (GVRB) al  meer dan 65 jaar het 
’s-Gravenzandse strand. Met bijna 240 
leden geeft de vereniging invulling aan 
de preventieve en repressieve (strand)
hulpverlening rondom het ’s-Gravenzand-
se strand en de Zandmotor, organiseert 
zij opleidingen, onderhoudt zij materiaal 
en vastgoed en organiseert zij vrijwilliger-
sactiviteiten.

Missie 
De GVRB streeft ernaar haar overeenge-
komen taken, zijnde preventieve en re-
pressieve (strand)hulpverlening, op een 
kwalitatief hoog niveau uit te voeren 
met haar vrijwilligers en hiermee aan de 
wensen van de strandgebruikers en haar 
opdrachtgevers te voldoen.

Visie 
De GVRB maakt deel uit van de profes-
sionele hulpverleningsketen en is aan-
gewezen hulpverlener voor preventieve 
en repressieve hulpverlening op en rond 
het strand met kwalitatief goed opgelei-
de professionele vrijwilligers en onders-
teund door kwalitatief goed materiaal.

Doelstellingen 
De verdrinkingsdood bestrijden;  

 Ý Hulp verlenen aan drenkelingen en het  
 voorkomen van ongevallen te water; 
 Ý Het zwemmend en varend redden

 bevorderen; 
 Ý Het bevorderen van de zwemkunst in  

 het algemeen en het redden van  
 drenkelingen in het bijzonder; 
 Ý Hulp verlenen aan drenkelingen en 

 andere door ongevallen getroffen  
 personen.

Voor u ligt het jaarverslag van de
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddings- 
brigade over het kalenderjaar 2017. In dit 
jaarverslag leggen we als bestuur verant-
woording af over het gevoerde beleid in 
het afgelopen jaar. We doen verslag van 
onze uitgevoerde hulpverleningstaken en 
geven inzicht in de financiën. Daarnaast 
geeft het jaarverslag een goed beeld van 
de overige activiteiten die zijn georgani-
seerd. 

Een actieve, sociale, toegankelijke en 
maatschappelijk betrokken vereniging 
die zich inzet binnen de professionele 
hulpverleningsketen. Dat is wat we als 
GVRB willen zijn. Het gezellige element 
van het verenigingsleven versus de rol 
in de professionele hulpverleningsketen; 
voor een buitenstaander kan het weleens 
tegenstrijdig lijken. Maar niets is minder 
waar. De sterke verbondenheid met de 
vereniging en elkaar en de passie voor 

het reddingswerk – zowel preventief als 
repressief – is de grote kracht van de 
GVRB. Die stelt ons in staat om met 
elkaar elk jaar weer indrukwekkende re-
sultaten neer te zetten. In 2017 werden 
6.567 bewakingsuren gemaakt met een 
team van 110 lifeguards. Er werden in 
totaal 8.270 opleidingsuren gemaakt, 
met 244 diploma’s als resultaat. En dan 
heb ik het nog niet over alle uren die door 
vrijwilligers gestoken zijn in voorlichting, 
werving, onderhoud, schoonmaak, ICT en 
alle andere verenigingsactiviteiten. 

Een speciaal woord van dank aan ieder-
een, zowel intern als extern, die op welke 
manier dan ook in het afgelopen jaar een 
bijdrage heeft geleverd aan de vereniging 
en het realiseren van de doelstellingen!

Terugkijken is belangrijk, maar vooruit-
kijken nog belangrijker. We willen ook in 
de toekomst als reddingsbrigade op een 
goede manier invulling blijven geven aan 
onze missie. Een nieuw beleidsplan voor 
de komende jaren is geformuleerd en we 
zijn inmiddels druk met het uitvoeren van 
het jaarplan 2018. Samen actief en inno-
vatief aan de slag voor een sterke brigade!

Veel leesplezier!

Namens het bestuur van de ’s-Graven-
zandse Vrijwillige Reddingsbrigade,

Marc Bakema
Voorzitter
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ONTWIKKELINGEN

Bestuurlijke wijzigingen
In 2017 hebben zowel binnen als buiten de vereniging een aantal bestuurlijke 
wijzigingen plaatsgevonden. Na de ALV in maart ging Marc Bakema aan de slag als 
nieuwe voorzitter van de vereniging, samen met een team van bestaande en nieu-
we bestuursleden. In diezelfde maand werd de portefeuille strandzaken binnen de 
gemeente ondergebracht bij een andere wethouder en in oktober werd een nieuwe 
interim-burgemeester geïnstalleerd in Westland. Met zowel de wethouder als de burge-
meester hebben reeds goede kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Daarnaast 
is bij Reddingsbrigade Nederland sinds oktober een nieuwe directeur aangetreden, 
waar we inmiddels ook goede contacten mee onderhouden. We voorzien hem regel-
matig van bijdragen, inputs en ervaringen vanuit onze reddingsbrigade.

Transitiejaar beleid
Gemeente Westland heeft in de eerste helft van 2017 een tweetal kustconferenties 
georganiseerd als onderdeel van het ontwikkelingstraject van de nieuwe Kustvisie. 
De GVRB is hierbij aanwezig geweest en heeft daarnaast tijdens diverse gesprekken 
actief input geleverd op de Kustvisie. Parallel hieraan is het bestuur, samen met oud-
bestuurders, kader en leden, aan de slag gegaan met het formuleren van het eigen 
beleid voor 2018-2023. In het beleid komen drie kernthema’s naar voren: kerntaken, 
vereniging en financiën. De focus ligt hierbij op het neerzetten van een sterke verenig-
ing die klaar is voor de toekomst.

Externe betrekkingen
Voor de GVRB is het van belang om met collega-hulpverleners en regionale reddings-
brigades, overheden en andere maatschappelijke organisaties actief en goed contact 
te onderhouden.  Als vereniging zijn we een serieuze gesprekspartner voor partijen die 
betrokken zijn bij en actief zijn op en rond het ’s-Gravenzandse strand.
Op regelmatige basis vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van gemeente 
Westland, de Veiligheidsregio Haaglanden en collega-hulpverleners Samen met de red-
dingsbrigades in regio Haaglanden vormen we de Regionale Voorziening Reddingsbri-
gades (RVR). Vanuit de RVR bewaken we onder andere het Varend Corso en nemen we 
deel aan gezamenlijke oefeningen.
Samen met de Monsterse Reddingsbrigade bespreken we periodiek de veiligheid langs 
de kust met de Burgemeester, die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid. 
Via de Beursvloer Westland, die in 2017 wederom door Vitis Welzijn werd georganiseerd, 
hebben we vijf matches gemaakt met onder andere Upscore indrukmakers en Vitrona. 

Bestuur
De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur, verschillende commissies en 
werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenver-
gadering.

Gedurende 2017 kende het bestuur de volgende samenstelling:
V.l.n.r.  Achter: Bas den Bleker, Marc Bakema, Erik Willems en Tanya Middelburg

 Voor: Tom Ouwerling, Daphne Smit en Mark de Groot

• Marc Bakema  Voorzitter en ICT
• Tanya Middelburg Secretaris
• Tom Ouwerling Penningmeester
• Erik Willems Opleidingen
• Mark de Groot  Vrijwilligersbeleid
• Daphne Smit  Voorlichting en Werving
• Bas den Bleker Operaties en Materiaal en Vastgoed* 

* Tussentijds afgetreden. Hierdoor hebben verschuivingen in de portefeuilleverdeling 
plaatsgevonden. Tom Ouwerling heeft Materiaal en Vastgoed aan zijn portefeuille toe-
gevoegd, Erik Willems is bestuursverantwoordelijke voor Operaties geworden en Tanya 
Middelburg is naast het secretariaat verantwoordelijk voor Opleidingen.
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FINANCIËN OPERATIES

Bewaking
In de periode van 15 mei tot en met 15 september is de strandwacht van de GVRB elke 
zaterdag en zondag aanwezig geweest op het strand. Tijdens de vakantieperiode zijn 
de lifeguards dagelijks aanwezig geweest. We zien echter al een aantal jaar dat er ook 
buiten het seizoen regelmatig mooie dagen zijn met behoorlijk strandbezoek. Hoewel 
het als vrijwilligersorganisatie een uitdaging is om buiten het seizoen voldoende mensen 
beschikbaar te hebben om een post te openen bij mooi weer, zetten we ons toch 
telkens in om ook op die dagen aanwezig te zijn. Wij houden de ontwikkelingen op dit 
gebied nauwlettend in de gaten en blijven hierover in contact met onze stakeholders...
Ondanks het matige zomerweer zijn wij elke dag aanwezig geweest. 

Niet alleen heeft de GVRB zorggedragen voor de bewaking op het strand. Er waren 
ook diverse activiteiten daarbuiten die door ons werden bewaakt of waar we aan 
hebben deelgenomen. Denk hierbij aan de Reddingbootdag in Hoek van Holland, de 
11Strandentocht, een demo tijdens de open avond van KNRM Hoek van Holland, het 
Varend Corso, diverse hardloop- en fietswedstrijden en de sinterklaasintochten van 
Maassluis en ’s-Gravenzande. Daarnaast beschikt de GVRB al zes jaar over een goed 
getrainde alarmploeg die 24/7 inzetbaar is. Zowel de strandploeg als de alarmploeg 
kunnen worden opgeroepen vanuit de Regionale Alarm Centrale (RAC), maar ook voor 
bijvoorbeeld patiëntenvervoer in opdracht van de MeldKamer Ambulancezorg (MKA). 
Daarnaast kan het Kustwachtcentrum ons oproepen voor alarmeringen op het water. 
In totaal is de GVRB in 2017 16 keer opgeroepen. Ook is in 2017 voor het eerst een 
inzet van de alarmploeg geweest op het gebied van Rotterdam-Rijnmond. Tijdens deze 
inzet is rond middernacht gezocht naar een vermist persoon, die in goede gezondheid 
is teruggevonden. 

Om de doelstellingen van de GVRB te realiseren en de inzet van vrijwilligers te 
faciliteren, zijn gezonde financiën van groot belang. Voor 2017 is gewerkt met een 
sluitende begroting waarbij de gemeentelijke bijdrage voor dienstverlening, provinciale 
subsidie, ledencontributies en giften de belangrijkste bronnen van inkomsten waren.

Financieel overzicht 2017
Inkomsten
Gemeentelijke inkomsten  € 122.500
Provinciale inkomsten (Zandmotor)  € 41.000
Overige inkomsten € 18.500
  € 182.000
Uitgaven
Operaties  € 80.500
Opleidingen  € 25.000
Organisatie  € 24.250
Voorlichting  € 4.000
Zandmotor bewaking  € 47.000
  € 180.750

Resultaat 2017  € 1.250

Opleidingen
Binnenwateropleiding

Vaaropleiding

Strandwachtopleiding

EHBO-opleidingen

5%
7%

Organisatie
Verzekeringen

Medische keuring

Bestuurskosten

Contributie
Reddingsbrigade
Nederland

Operaties
Onderhoud groot materiaal

Onderhoud klein materiaal

Aanschaf klein materiaal

Brandstof

3%

4%
Zandmotor

Exploitatie materiaal

Groot materiaal en
persoonlijke uitrusting

ICT

Klein materiaal

Opleidingen & oefeningen

Verzekeringen

16%
31%

20%
26%

72%5%

7%
16%

49%

23%

11%

17%

34%16%

10%

14%

14%

Samenwerking
We werken nauw samen met collega-
hulpverleners en oefenen jaarlijks regel-
matig met de diverse disciplines.
Daarnaast hebben we dit jaar voor het 
eerst het ‘schuifsysteem’ ingezet. Dit 
houdt in dat de GVRB een stuk van 
het Monsterse gebied bewaakt en de 
Monsterse Reddingsbrigade daardoor een 
stuk van het Haagse strand kan bewaken 
om zo het personeelstekort bij de Haagse 
Reddingsbrigade op te vangen. 

Innovatie
Door de ingebruikname van het nieuwe 
ledenportal dit jaar kon gewerkt worden 
met een online strandwachtrooster.
Strandwachters hadden zo beter inzicht op 
welke dagen er nog mensen nodig waren 
en konden hiermee rekening houden 
tijdens het invullen van roosterdagen.
Hierdoor was het samenstellen van het 
rooster een stuk minder arbeidsintensief.
Er zijn nog wel wat aanpassingen nodig, 
maar in 2017 hebben we een goede start 
kunnen maken.
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MATERIAAL EN VASTGOED

Innovatie
De GVRB houdt ontwikkelingen op het 
gebied van innovatieve oplossingen 
goed in de gaten. We maken al gebruik 
van camera’s zodat we een redelijk 
beeld hebben van de situatie op het 
strand en hebben in het verleden een 
aantal zogenaamde SOS-palen in gebruik 
genomen. Dit jaar hebben we een tweetal 
fietsen getest. Fietsen zijn wendbaarder 
en sneller op een druk strand. Bovendien 
zijn we makkelijk benaderbaar voor 
strandbezoekers.
Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de 
GVRB aanwezig geweest bij een test van 
een nieuw type snelle reddingsboot en 
een op afstand bestuurbare reddingsboei 
die eventueel kan worden uitgerust met 
sonar.

Duurzaamheid
Daar waar mogelijk neemt de GVRB haar 
verantwoordelijkheid als het gaat om 
duurzaamheid. Daarom zijn op het dak van 
het verenigingsgebouw 36 zonnepanelen 
geplaatst. Hiermee wordt ruimschoots 
de behoefte aan energie opgewekt en 
leveren we zelfs iets terug.

In het verenigingsgebouw is de verlichting 
vervangen voor led en op alle verwarmingen 
zijn elektrische thermosstaatkranen 
geplaatst. Het voordeel hiervan is dat 
de verwarming via een app in en uit te 
schakelen is en door het instellen van 
programma’s de verwarming zo efficiënt 
mogelijk gebruikt wordt.

Onderhoud materiaal 
Het onderhoud van het materiaal; misschien het minst in het oog springend, maar 
wel heel belangrijk. Al het materiaal moet in topconditie zijn voordat wij onze vri-
jwilligers hun werk laten doen. Jaarrond wordt het materiaal intensief gebruikt, is 
het onderhevig aan zand en zout en moet het 24/7 inzetbaar zijn. De commissie Ma-
teriaal en Vastgoed doet veel zelf, maar soms is een leverancier of specialist nodig 
voor onderhoud of keuringen.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders en hoewel de lifeguards voortdurend getraind 
worden in het gebruik en onderhoud van materiaal, kan het gebeuren dat er schade 
ontstaat. Gelukkig zijn de schades in 2017 beperkt gebleven en is slechts eenmaal 
de verzekering ingeschakeld.

Nieuw materiaal
Voor de veiligheid van onze lifeguards is het noodzakelijk regelmatig materiaal te 
vervangen. Nadat duidelijk is wat de wensen, behoeften en eisen zijn, wordt zorgvuldig 
getest met diverse materialen voordat tot aankoop wordt overgegaan. In 2017 zijn 
nieuwe overlevingspakken en reddingsvesten aangeschaft. De overlevingspakken 
worden gebruikt door de lifeguards op de boten. Ze houden je droog, warm en indien je 
te water raakt, ben je goed zichtbaar en blijf je drijven. De veiligheid van de vrijwilligers 
heeft immers altijd de hoogste prioriteit.

Op slag Arendsduin is vlak voor het strandseizoen een nieuwe onbemande post 
geplaatst. Deze container kan autonoom functioneren. Hierdoor zijn kabels en 
leidingen niet noodzakelijk. Op de post is een SOS-paal met een intercom geplaatst, 
waardoor strandbezoekers snel in contact komen met een lifeguard en geholpen 
kunnen worden.

In 2017 is onderzoek gedaan naar het vervangen van de tractor. De tractor wordt 
gebruikt voor het vervoer van de boot en waterscooter van de post naar de zee. Door 
de invoering van een verplicht tractorrijbewijs en de daarmee samenhangende hogere 
opleidingskosten, zijn we genoodzaakt een alternatief voertuig in gebruik te nemen. 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt in 2018 een nieuw voertuig aangeschaft.

Foto Thierry Schut
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Ledenportal 
De ICT commissie heeft zich in 2017 met een aantal belangrijke speerpunten 
beziggehouden. Het Ledenportal – dat ontwikkeld is door de Monsterse 
Reddingsbrigade – is in januari in gebruik genomen. Alle leden hebben toegang 
gekregen tot deze portal. Hierin kunnen ze allerlei informatie vinden over de vereniging, 
zoals contactgegevens, protocollen, kaderhandboek, formulieren etc. Daarnaast 
worden uitnodigingen voor opleidingen, herhalingen en evenementen nu vanuit het 
portal verstuurd. Tevens zijn we in samenwerking met de commissie Operaties gestart 
om ook het strandwachtrooster volledig via het portal te plannen en te beheren. Ook 
in 2018 staan nieuwe ontwikkelingen in het Ledenportal op de planning.

Hulpverleningsregistratie.nl
We maken inmiddels op het strand al vele jaren gebruik van ‘Brains’ om de 
hulpverlening te registreren en vanuit te rapporteren aan onder andere de gemeente. 
Brains is ontwikkeld door twee van onze leden. In goed overleg met de vereniging zijn 
zij hiermee gestopt. Om de continuïteit van de hulpverleningsregistratie te waarborgen 
en ervoor te waken dat we behoorlijke investeringen moesten doen, hebben we ook 
hierin al in 2016 samenwerking gezocht met de Monsterse Reddingsbrigade. Monster 
heeft samen met Reddingsbrigade Den Haag een aantal jaar geleden een eigen 
systeem laten ontwikkelen door een professioneel extern bedrijf. Beide brigades 
werken hier naar volle tevredenheid mee. Juli 2017 hebben we met Monster en Den 
Haag een overeenkomst gesloten die ons in staat stelt ook gebruik te gaan maken 
van dit systeem. Afgelopen zomer hebben we met een aantal strandwachtleden een 
pilot gedraaid. Deze pilot is in oktober geëvalueerd. Alle betrokkenen hebben positief 
gereageerd op het gebruik van dit hulpverleningsregistratiesysteem. Onlangs is 
besloten dat dit systeem in 2018 Brains zal gaan vervangen. 

Digitalisering
De uitfasering van Brains, de ingebruikname van Office 365 voor onder andere de opslag 
van documenten en de ingebruikname van het nieuwe hulpverleningsregistratiesysteem 
heeft ons doen besluiten te stoppen met het gebruik van een eigen fileserver. Het 
onderhoudscontract hierop is stopgezet en de server is uit het TOC verwijderd. 
Applicaties, documenten en e-mail worden allemaal gebruikt en opgeslagen in de 
‘Cloud’ (internet).
De website van de vereniging voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. In 
samenwerking met Monster en de commissie Voorlichting en Werving is de website 
aangepast en eind 2017 gepubliceerd. 

Afgelopen zomerseizoen hebben we in samenwerking met de commissie Operaties en 
KD Telematica een pilot gedaan voor een straalverbinding tussen Post 1 (Vlugtenburg) 
en Post 2 (Bankdijk). Via deze straalverbindingen worden camerabeelden van Post 
2 doorgestuurd naar Post Vlugtenburg. Deze pilot is goed verlopen. Hierdoor kon de 
internetverbinding op Post 2 worden opgezegd. 

ICT

 

PreCom
Het piepersysteem (PreCom) waarmee 
de alarmploeg wordt opgepiept draait 
nu bijna twee jaar. Afgelopen periode 
hebben commissieleden van ICT en 
Materiaal een cursusdag van PreCom 
bijgewoond. Met de verkregen kennis 
zal in het komende jaar het systeem 
worden aangepast, zodat de alarmploeg 
efficiënter kan worden opgepiept en 
alarmploegleden op voorhand worden 
ingedeeld in eenheden.

Mediaopslag
Door de vele opleidingen, acties, evene-
menten etc. hebben we als vereniging 
een grote hoeveelheid aan foto- en 
filmmateriaal verzameld. Momenteel is 
dit nog opgeslagen op de privécomputer 
van een van onze leden. Dit is geen 
wenselijke situatie. Daarom is ervoor 
gekozen een NAS (Network Attached 
Storage) aan te schaffen, inclusief back-
up mogelijkheden. Deze NAS staat in 
het TOC. Vanaf januari 2018 wordt het 
foto- en filmmateriaal hierop geplaatst 
en toegankelijk gemaakt voor gebruik 
binnen de vereniging.
 

Foto Thierry Schut
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VRIJWILLIGERSBELEID

De commissie
2017 was het eerste jaar waarin we gewerkt hebben met de nieuwe opzet van 
de commissie Vrijwilligersbeleid.  De taken van de commissie zijn verdeeld in 
drie portefeuilles, te weten: activiteiten, bar & facilitair en gezondheid. Voor deze 
portefeuilles zijn één of meerdere commissieleden verantwoordelijk. Zij worden voor 
de uitwerking en organisatie van de vele activiteiten ondersteund door leden binnen 
de club die gevraagd worden om ad hoc deel te nemen. Deze aanpak wordt steeds 
meer uitgedragen en opgepakt binnen de vereniging. 
In het najaar van 2017 is de nieuwe opzet geëvalueerd. Over de manier van werken is 
de commissie tevreden. Met een aantal aandachtspunten, zoals het uitbreiden van de 
commissie met senior- en juniorcommissieleden, bouwen we verder aan deze opzet. 

Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid is binnen de vereniging een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 
Veel van de in totaal 240 leden zijn actief binnen de strandwachtploeg, het alarmteam, 
in het zwembad, in een kaderfunctie of ondersteunen in facilitaire zaken. Al met al is 
er sprake van veel vrijwilligersuren voor onze vereniging. Om alle leden te bedanken, 
zijn diverse activiteiten georganiseerd vanuit de commissie Vrijwilligersbeleid. In 
2017 was dit het bowlen met alle leden, het zomerstartfeest voor alle strandwacht- 
en kaderleden, het varen door de haven van Rotterdam met de jeugdleden, het koken 
voor 35+ leden, de afsluiting zomerseizoen voor alle strandwacht- en kaderleden en 
niet te vergeten het kamp voor de jeugd.

Gezondheid 
Na evaluatie met de keuringsarts 
is besloten om het beleid achter de 
medische keuring te bekijken en mogelijk 
te herschrijven. Ieder strandwachtlid 
moet nu elke twee jaar een keuring 
ondergaan. Bekeken wordt of de interval 
tussen de keuringen kan worden herzien. 
Daarnaast worden keuringen zoals die 
van de KNRM en de scheepvaart tegen 
het licht gehouden om te bekijken of 
de GVRB deze ook kan accepteren 
als alternatief voor de eigen keuring. 
Diverse leden zijn namelijk actief bij 
een KNRM-station of zijn werkzaam in 
de scheepvaart en worden dus dubbel 
gekeurd.

Eretitels
Tijdens de ALV van 2017 heeft Tineke 
Prins een gouden speldje ontvangen 
vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van 
de GVRB. Daarnaast is zij benoemd tot 
erelid van de vereniging vanwege haar 
lange staat van dienst. 
Daarnaast zijn twee leden onderscheiden 
voor hun inzet bij de GVRB en benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Ton van Bemmel kreeg in Rotterdam 
het lintje opgespeld door burgemeester 
Aboutaleb en Vincent Kuijvenhoven werd 
onderscheiden door de Westlandse 
burgemeester Van der Tak. 

Foto Thierry Schut
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OPLEIDINGEN

Kwaliteit
Bij het samenstellen en organiseren van de opleidingen zoekt de GVRB de balans tussen 
kwaliteit en kwantiteit. Er wordt gekeken hoe het aantal lesuren voor de kandidaat 
tot een minimum kan worden beperkt, zonder af te doen aan de kwaliteit van de 
lessen. Op dit moment wordt verder bekeken hoe de opleidingen nog praktijkgerichter 
kunnen worden gemaakt. Bij de strandopleidingen is het bijvoorbeeld al enkele jaren 
zo dat kandidaten gedurende de opleiding ook een aantal dagen ’stagelopen’ met 
een ervaren en gediplomeerde lifeguard. Waar mogelijk verricht de kandidaat zelf 
handelingen. Als de situatie daarom vraagt, neemt de lifeguard het direct over en 
kijkt de kandidaat mee. Aan de hand van een stageboek met opdrachten wordt de 
kandidaat door de praktijk heen begeleid. Praktijkervaring is erg belangrijk om je de 
lesstof eigen te maken. De lesstof uit het boek is belangrijk voor een goede basis, 
maar de kneepjes van het vak worden opgedaan in de praktijk.

Realisatie
Alle opleidingen zouden niet mogelijk zijn zonder de vele uren – dit jaar zo’n 578 
lesuren - van de verschillende instructeurs en vrijwilligers. Zij hebben ook dit jaar 
weer een belangrijke bijdrage geleverd aan het competent krijgen en houden van de 
leden en hebben daarmee de veiligheid op het strand gewaarborgd. In totaal zijn er 
8.270 uren voor opleidingen gemaakt door de GVRB-leden. 77 zwembadkandidaten 
hebben een nieuw diploma behaald. 32 kandidaten zijn gecertificeerd voor een 
functie op het strand, bijvoorbeeld als lifeguard, chauffeur en schipper op een boot 
of waterscooter. Daarnaast zijn 7 nieuwe EHBO’ers afgeleverd. Dit alles naast de 
reguliere herhalingslessen die gevolgd moeten worden om te zorgen dat de kandidaten 
hun kennis en kunde op peil houden.  Met een slagingspercentage van 98,4% kijkt de 
commissie Opleidingen weer terug op een zeer geslaagd jaar. 

Cijfers opleidingen GVRB Opleidingsjaar 2016 / 2017

Gegevens Statistieken 

Aantal afgeronde opleidingen 16 

Aantal kandidaten 248

Aantal geslaagd 244

Aantal gezakt 4 

Slagingspercentage 98,4% 

Aantal uren lesuren 577,5

Aantal uren genoten door kandidaten 8270

Opleiding 

Varend redden voor waterscooter basisopleiding 

Varend redden voor waterscooter herhalingsexamen 

Binnenwateropleiding (Junior Redder, Life Saver en Zwemmend redder)

Basisopleiding EHBO 

Herhalingslessen EHBO 

Cursus toedienen zuurstof 

Herhalingslessen toedienen zuurstof 

Rijopleiding Reddingsbrigadechauffeur 

Optische- en geluidsignalen 

Rijopleiding Tractorbestuurder 

Life Saver Beach 

Junior Lifeguard Beach 

Lifeguard Beach 

Lifeguard Schipper Beach

Klein Vaarbewijs I 
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7
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3
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4
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4
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7
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64 

21

3696

140

2148
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45

120
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410

574

410 

40
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GVRB op de kaart
2017 was voor de commissie Voorlichting en Werving (V&W) een succesvol jaar. We 
waren aanwezig bij veel evenementen, hebben veel nieuwe initiatieven ontplooid, 
waren zichtbaar in de media en hebben uiteindelijk veel mensen bereikt met onze 
boodschap.
Het is belangrijk dat de reddingsbrigade ‘gezien’ wordt en haar plaats in de 
maatschappij vasthoudt. Niet alleen om mensen voor te lichten over strandveiligheid 
en te wijzen op het belang van het werk, maar zeker ook om mensen – groot en klein 
– enthousiast te maken voor de Reddingsbrigade. Als commissie zoeken we daarbij 
steeds meer naar nieuwe innovatieve manieren van werven en voorlichting geven. 

Website 
In 2017 is de website geheel vernieuwd. De site biedt nu uitgebreide informatie voor 
de verschillende doelgroepen. Hierdoor kunnen we de website veel beter inzetten 
tijdens verschillende voorlichtings- en wervingscampagnes. 

Voorlichting
Naast de website – waarop uitgebreide strandveiligheidsinformatie is te vinden - zijn 
in 2017 actief brochures over strandveiligheid verspreid in verschillende talen. Hierbij 
is ook samenwerking gezocht met diverse ondernemers op het gebied van toerisme, 
recreatie en horeca.
Voorlichting aan kinderen in groep 7/8 vond ook dit jaar weer plaats via het 
basisscholenproject. De ‘Pawpatrol’ polsbandjesactie die vanuit Reddingsbrigade 
Nederland wordt gefaciliteerd, was deze zomer weer een succes. 

Werving
De werving van nieuwe leden – van alle leeftijden – is belangrijk voor de GVRB. Daarom 
houdt V&W zich in samenwerking met andere commissies en werkgroepen, bezig 
met gerichte werving. Zo waren we in 2017 wederom aanwezig tijdens Koningsdag 
in ’s-Gravenzande en is er een open dag georganiseerd.  In augustus/september 
2017 hebben we een wervingscampagne gehouden voor het nieuwe seizoen. De 
GVRB was vertegenwoordigd op het Gezondheidsplein dat werd georganiseerd, er 
stonden advertenties in lokale kranten en er was een flyeractie via de lokale huis-
aan-huisbladen. Dit is zeer goed bevallen en leverde veel reacties op. Naar aanleiding 
van de actie kwamen meer dan 20 mensen proefzwemmen op donderdagavond. 
Uiteindelijk hebben zich zeker 15 nieuwe leden aangemeld. Een schitterend resultaat!

GVRB en de KNRM
In 2017 hebben we de samenwerking met de KNRM op het gebied van werving 
vergroot. De KNRM organiseerde twee open avonden met verschillende demo’s en 
diverse hulpverleningsinstanties op het water of in de lucht. Hierbij gaf ook de GVRB 
acte de présence. Dit werd een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. 
Daarnaast waren de GVRB en KNRM samen vertegenwoordigd op de braderie van 
Hoek van Holland.

Samenwerking Monsterse Reddingsbrigade 
De commissies Voorlichting en Werving van ’s-Gravenzande en Monster hebben 
in 2017 de eerste stappen gezet naar intensievere samenwerking. We hebben 
gezamenlijk op de braderie in Naaldwijk gestaan en dit is zeer positief bevallen. Ook 
bij de totstandkoming van de nieuwe website is intensief samengewerkt met leden 
van de Monsterse Reddingsbrigade.

VOORLICHTING EN WERVING

Foto Thierry Schut

Foto Thierry Schut
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GVRB IN HET NIEUWS Klik op de nieuwberichten om het hele artikel online te lezen.
Bronnen; Algemeen Dagblad en WOS Media

https://www.ad.nl/
https://www.wos.nl
https://www.ad.nl/westland/reddingsbrigades-op-zoek-naar-redders~a6ab977b/
https://www.ad.nl/westland/rustig-jaar-voor-de-redders-op-het-strand-br~a67f108d/
https://www.wos.nl/rustige-zomer-voor-westlandse-reddingsbrigades/nieuws/item?992336
https://www.ad.nl/westland/reddingsbrigade-wakers-van-de-westlandse-kust~af17ffb3/


COLOFON
JAARVERSLAG2017
GVRB ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade, 

 opgericht op 28 februari 1950

Doelstelling De verdrinkingsdood bestrijden, hulp verlenen aan 

 drenkelingen en voorkomen van waterongevallen.

Postadres Postbus 90, 2690 AB ‘s-Gravenzande

Bezoekadres Koningin Julianaweg 150, 2691 GH ‘s-Gravenzande
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Website www.reddingsbrigade.com
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   /ReddingsbrigadeGVE
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KvK Haaglanden 40397633

Teksten GVRB, MJB Consulting

Foto’s Thierry Schut, Hans v/d Ende, GVRB

Ontwerp Van den Bos - grafisch ontwerpburo

mailto:info%40reddingsbrigade.com?subject=Jaarverslag%202017
http://www.reddingsbrigade.com
https://www.facebook.com/ReddingsbrigadeGVE/
https://www.facebook.com/ReddingsbrigadeGVE/
http://www.mjbconsulting.nl/
https://schut.photo/
https://www.vandenbosontwerp.nl

