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VO ORWO O RD
Voor u ligt het jaarverslag van de
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade over het kalenderjaar 2018.
In dit jaarverslag leggen we als bestuur
verantwoording 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 georganiseerd.
Als ’s-Gravenzandse Reddingsbrigade
kijken we terug op een intensief jaar.
Het was een zeer warm en daardoor druk
strandseizoen dat al vroeg begon en nog
lang doorging. Er waren daarnaast veel
ontwikkelingen binnen de vereniging; er
is nieuw beleid neergezet, door het intensievere gebruik was er meer onderhoud
nodig en er zijn veel nieuwe en innovatieve materialen aangeschaft. Er is enorm veel
werk verzet. De cijfers zijn ook dit jaar weer indrukwekkend.
Toch ga ik ze hier niet allemaal noemen. U leest ze verderop in dit jaarverslag.
Op deze plek zou ik juist de aandacht willen vestigen op de zaken die niet goed in
cijfers zijn uit te drukken. De drijvende kracht binnen onze vereniging is de enorme
passie die onze vrijwilligers hebben voor het werk dat ze doen en de verbondenheid die
de leden met elkaar voelen. Zonder de inzet van onze vrijwilligers, die zich niet alleen
bezighouden met strandbewaking, maar ook met voorlichting, werving, opleidingen
onderhoud, ICT, alle verenigingsactiviteiten etc., zouden wij niet kunnen doen wat we
doen: het ’s-Gravenzandse strand veilig houden.
Zeker ook een vermelding waard zijn alle ouders, partners en kinderen die achter onze
vrijwilligers staan en die op hun eigen manier bijdragen aan ons werk. Ze bieden een
luisterend oor na een inzet, helpen mee met activiteiten, zorgen voor schoongewassen kleding na een warme dag op het strand, mopperen niet als de alarmploeg
opgeroepen wordt ’s avonds laat…
Langs deze weg wil ik iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij het werk
van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade – van gemeente tot provincie en
van sponsors tot partners in de hulpverleningsketen – danken voor de inzet.
Samen staan we sterk in reddingswerk! #trotsopGVRB
Ik wens u veel leesplezier.
Namens het bestuur van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade,
Voorzitter Marc Bakema
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OR G A N ISATIE
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade

Opgericht in 1950, bewaakt de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB)
al bijna 70 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met zo’n 250 leden geeft de vereniging
invulling aan de preventieve en repressieve (strand)hulpverlening rondom het
’s-Gravenzandse strand en de Zandmotor, organiseert zij opleidingen, onderhoudt zij
materiaal en vastgoed en organiseert zij vrijwilligersactiviteiten.

Missie

De GVRB streeft ernaar haar overeengekomen taken, zijnde preventieve en repressieve
(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 professionele hulpverleningsketen en is aangewezen
hulpverlener voor preventieve en repressieve hulpverlening op en rond het strand
met kwalitatief goed opgeleide professionele vrijwilligers en ondersteund door
kwalitatief goed materiaal.

Doelstellingen

ÝÝ De verdrinkingsdood bestrijden;
ÝÝ Hulp verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water;
ÝÝ Het zwemmend en varend redden bevorderen;
ÝÝ Het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van
drenkelingen in het bijzonder;
ÝÝ Hulp verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.
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Bestuur
De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur, verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
Gedurende 2018 kende het bestuur de volgende samenstelling:

V.l.n.r. Achter: Tanya Middelburg, Erik Willems, Marc Bakema en Peter Smoor
Voor: Johan Huizenga, Mark de Groot en Daphne Smit

•
•
•
•
•
•
•

Marc Bakema		Voorzitter en ICT
Peter Smoor
Secretaris*
Johan Huizenga
Penningmeester**
Erik Willems
Operaties en Materiaal en Vastgoed
Tanya Middelburg
Opleidingen
Mark de Groot		Vrijwilligersbeleid
Daphne Smit
Voorlichting en Werving

* Per 13 april 2018 Tanya Middelburg opgevolgd.
**Per 5 juli 2018 Tom Ouwerling opgevolgd.
De nieuwe bestuursleden -beiden hebben één of meer kind(eren) bij de brigade- zijn
direct voortvarend aan de slag gegaan. Als onderdeel van hun inwerktraject hebben zij
ook een aantal dagen op het strand meegelopen om in de praktijk te ervaren wat er
allemaal komt kijken bij het reddingswerk.
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ON TW I K K EL ING EN
Beleid
Het bestuur heeft in samenspraak met oud-bestuurders, kader en leden een nieuw
beleidsplan opgesteld. Dit Beleidsplan 2018-2023 ‘Samen sterk in reddingswerk’
is op 3 februari gepresenteerd tijdens een informele bijeenkomst voor leden en hun
familie. Het was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te maken
met het team en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het was een zeer
geslaagde dag waar we veel positieve reacties op hebben gekregen. Er hebben zich
diverse vrijwilligers gemeld, we kregen input op het beleidsplan en de synergie binnen
het diverse gezelschap leverde mooie nieuwe ideeën en contacten op.
Het
1.
2.
3.

beleidsplan omvat drie elementen:
kerntaken (preventie, repressie en maatschappelijke bijdrage);
vereniging (juiste mensen op de juiste plek, betrokkenheid bij de vereniging en cultuur;
financiële positie (heldere kaders, maatschappelijk verantwoord, duurzaam en
een gezond financieringsmodel).

Doel van het beleidsplan is het neerzetten van een sterke vereniging die klaar is voor
de toekomst.
De GVRB is verder actief betrokken geweest in het participatietraject voor de totstandkoming van de nieuwe Kustvisie Westland. Eind februari heeft de gemeenteraad met
het oog op de aanstaande verkiezingen besloten dat verdere besluitvorming over de
Kustvisie Westland wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad.

Een kijkje achter de schermen
Tijdens de open dag van de GVRB op 19 mei waren onder de vele bezoekers ook
diverse gemeenteraadsleden en de kersverse kustwethouder Karin Zwinkels aanwezig. De bezoekers kregen een kijkje achter de schermen van de reddingsbrigade en
konden de lifeguards in actie zien tijdens diverse demonstraties.
Op zaterdag 9 juni heeft een grote delegatie uit de Westlandse politiek een bezoek
gebracht aan de Westlandse Reddingsbrigades. Burgemeester Van Ardenne, wethouders Snijders en Zwinkels en ruim twintig (steun)raadsleden van diverse partijen
waren aanwezig. Deze bijeenkomst vindt elke vier jaar plaats wanneer een nieuwe
gemeenteraad is gekozen en een nieuw college is geïnstalleerd. Zo krijgen de betrokkenen meer inzicht in het werk van de reddingsbrigades en de wijze waarop zij invulling
geven aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en reddingsbrigades.
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Het meest bijzondere ‘kijkje achter de schermen’ vond plaats op een tropische dag
in juli. Burgemeester Van Ardenne liep een dagje mee als lifeguard. Tijdens de bijeenkomst op 3 februari had de burgemeester spontaan het idee opgebracht om een dag
met elkaar mee te lopen. En zo kwam het dat op 16 juli lifeguard Michiel Huizenga een
dag met de burgemeester meeliep en de burgemeester op 25 juli een dag meeliep bij
de GVRB. Ze was enorm onder de indruk. ‘Professionaliteit, zorgvuldigheid en saamhorigheid, dat is wat ik gezien heb vandaag’, zei ze daar zelf over.

Externe betrekkingen
Voor de GVRB is het van belang om met collega-hulpverleners en regionale reddingsbrigades, overheden en andere maatschappelijke organisaties actief en goed contact
te onderhouden. De vereniging is 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. Zo is in de zomer
intensief overleg geweest met de gemeente over de veiligheid op Slag Vlugtenburg.
Dit heeft gezorgd voor een aantal concrete maatregelen die geleid hebben tot een
verbetering van de situatie.
Samen met de reddingsbrigades in regio Haaglanden vormt de GVRB de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). Vanuit de RVR bewaken we onder andere het Varend
Corso en nemen we deel aan gezamenlijke oefeningen. GVRB-lid Marcel Morauw nam
aan het einde van het jaar afscheid als RVR-voorzitter. Hij heeft het stokje overgedragen
aan Martin Hoogslag.
Samen met de Monsterse Reddingsbrigade bespreken we periodiek de veiligheid langs
de kust met de Burgemeester, die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid.

Sociaal-maatschappelijk gezicht GVRB
In samenwerking met de Kustzeilvereniging ’s-Gravenzande (KZVG) heeft de GVRB
haar deuren opgesteld voor gasten die via Stichting Avavieren vakantie vierden aan
het ’s-Gravenzandse strand. Niet alleen de gasten waren enorm enthousiast, ook de
betrokken leden kijken terug op intensieve, maar hele mooie dagen.
Daarnaast verleent de GVRB ondersteuning bij diverse sociaal- maatschappelijk
evenementen. Zo waren diverse leden aanwezig ter ondersteuning van het
KinderBeestFeest in Amsterdam.
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De Stichting KinderBeestFeest organiseert jaarlijks een bijzondere dag voor kinderen
met specifieke zorgbehoeften en kinderen met een handicap.

Betrokkenheid lokale gemeenschap
De betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de GVRB wordt niet alleen zichtbaar
tijdens evenementen als de Nieuwjaarsduik – die mede mogelijk gemaakt wordt door
de steun van lokale ondernemers – maar ook door steun uit onverwachte hoek! Op
19 november mocht de GVRB tijdens een feestelijke avond een cheque in ontvangst
nemen ter waarde van 4342,80 euro! Dit bedrag was het resultaat van de Rabobank
Clubkas Campagne waar leden van de Rabobank hun stem konden uitbrengen op een
goed doel naar keuze. Dat leverde 956 stemmen voor de GVRB op. Met het geld zal
het Rescue Kids programma worden opgezet waarmee we onze jongste leden door
middel van sport en spel(materiaal) spelenderwijs willen laten kennismaken met het
werk van een lifeguard.
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FI N AN C IËN
Om de doelstellingen van de GVRB te realiseren en de inzet van vrijwilligers te
faciliteren, zijn gezonde financien van groot belang. Voor 2018 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 2018
Inkomsten
Gemeentelijke inkomsten
Provinciale inkomsten (Zandmotor)
Overige inkomsten
		

€
€
€
€

122.500
46.000
22.500
191.000

Operaties
Opleidingen
Organisatie
Voorlichting
Zandmotor bewaking
		

€
€
€
€
€
€

91.850
21.950
26.700
3.000
45.000
188.500

Resultaat 2018

€

2.500

Uitgaven

Operaties

Groot materiaal onderhoud
Onderhoud klein materiaal
35%

40%

Brandstof

Opleidingen
3%

Vaaropleiding

12%

Strandwachtopleiding

7%

Aanschaf klein materiaal
12%

10%

Binnenwateropleiding

78%

Verzekeringen

EHBO-opleiding

3%

Organisatie

20%
17%
10%

8%

RN/KNBRD contributie
Secretariaat/bestuurskosten
9%
10%

26%

Huisvestingskosten TOC ZW9
Voorlichting

Bindingsactiviteiten

14%

46%

9%
4%

Exploitatie materiaal
Groot materiaal & persoonlijke
uitrusting

10%

ICT

Verenigingsgebouw TOC ZW9
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Zandmotor

ICT (incl. pagers en ASK)
Klein materiaal

17%

Opleidingen & oefeningen
Organisatie

OPE R ATIES
Strandwacht
De GVRB kijkt terug op een heerlijk strandwachtseizoen! Het voorjaar en de zomer
van 2018 waren uitzonderlijk warm en zonnig. Onze aanwezigheid op het strand was
daardoor zeker niet overbodig. Zoals ieder jaar zijn we aanwezig geweest van 15 mei tot
15 september in de weekenden en in de zomervakantie ook op doordeweekse dagen.
Ieder strandwachtlid wordt vijf dagen ingeroosterd, waardoor het mogelijk is om op al
deze dagen te zorgen voor bemanning van de posten. Alle strandwachters konden in april
hun dagen opgeven via een online strandwachtrooster in het ledenportal. Daarnaast
zijn er veel strandwachters geweest die zich extra buiten het rooster om hebben ingezet
tijdens dagen met mooi weer. Standaard worden de strandwachtdiensten gestart
op Post Vlugtenburg. Hier worden alle materialen klaargezet. Zodra er voldoende
strandwachters aanwezig zijn, wordt ook de post bij slag Bankdijk geopend. Op de
posten heeft altijd minimaal één van de strandwachters de rol van piket. De piket
houdt een continu oog op de baders en zwemmers in het gebied recht voor de post.
De roodgele vlag die dan op de post hangt, geeft aan dat er toezicht gehouden wordt.

Preventie
Hoofdtaak van de GRVB is preventie. De prioriteit ligt bij het voorkomen van daadwerkelijke hulpverlening. Door middel van borden en vlaggen informeren we de strandbezoekers over de gevaren op het strand en in de zee. Op zee wordt toezicht gehouden
met behulp van de boot of waterscooter. Op het strand patrouilleren we soms lopend,
maar veelal houden we rijdend toezicht met de hulpverleningsvoertuigen. Nieuw dit jaar
was de inzet van speciale strandfietsen. Een mooie manier om toezicht te houden, zelf
actief bezig te zijn en ons goed tussen het aanwezige strandbezoek te kunnen begeven!

Hulpverleningen
Naast de preventieve taak zijn de strandwachten van de GVRB ook in actie gekomen
voor daadwerkelijke hulpverlening. Gedurende het strandwachtseizoen zijn ruim
150 kleine EHBO-gevallen behandeld, zoals splinters, kleine verwondingen en
kwallenbeten. Daarnaast hebben de strandwachters 11 keer ouders met hun
zoekgeraakte kinderen weten te herenigen. In totaal hebben we 12 keer hulp verleend
aan zwemmers, watersporters of strandbezoekers. Voorbeelden hiervan zijn een
onwel geworden jongen bij strandtent Beachline, een man die zich niet goed voelde na
een flinke snee in zijn voet, kiters met materiaalpech en vermoeide verre zwemmers.
Daarnaast was er ook een onwel geworden man op het strand, waarvoor zelfs de
traumahelikopter een bezoek heeft gebracht. Meestal ging het om incidenten binnen
ons eigen bewakingsgebied, maar we hebben ook een aantal keer onze buurtbrigades
van Monster, Hoek van Holland en Den Haag geassisteerd.
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Zowel de strandploeg als de alarmploeg van de GVRB kunnen worden opgeroepen
vanuit de Regionale Alarm Centrale (RAC), vanuit de Meldkamer Ambulancezorg (MKA)
en door het Kustwachtcentrum. In 2019 zijn we drie keer opgeroepen door de RAC,
bijvoorbeeld voor een persoon te water bij de Zandmotor en een vermiste kiter in
Scheveningen. De MKA heeft 1 keer een beroep op ons gedaan voor assistentie van
de ambulance. Dit was in de nacht van 5 augustus voor het vervoer van iemand die
tijdens een feest bij een strandtent onwel was geworden. Deze persoon is met behulp
van een van onze hulpverleningsvoertuigen naar de ambulance vervoerd.

Andere evenementen
We hebben niet alleen zorggedragen voor de bewaking en hulpverlening op het strand.
Er waren diverse activiteiten daarbuiten die door ons werden bewaakt of waar we aan
hebben deelgenomen. Denk hierbij aan de Reddingsbootdag in Hoek van Holland, de
11-strandentocht, een demo tijdens de open avond van de KNRM, het varend corso
en diverse hardloop- en fietswedstrijden op het strand. Ook hebben we de Vlaardingse
reddingsbrigade geholpen met de bewaking van de Sinterklaasintocht van Maassluis
en de bewaking van de Sinterklaasintocht in ’s-Gravenzande verzorgd.

Samenwerking
We werken nauw samen met collegahulpverleners en er wordt ook regelmatig
geoefend met de diverse disciplines. Om
de samenwerking met derden te verbeteren
heeft de GVRB in het najaar een grote
multidisciplinaire oefening georganiseerd.
Speciaal voor de oefening was ook een
deel van de gemeenteraad aanwezig. De
mensen van de gemeenteraad waren in
strandclub Breez uitgenodigd voor een
lezing over de reddingsbrigade. Tijdens de
lezing ontstond zogenaamd een brand in
de keuken en moest de strandclub ontruimd worden. Dit werd in samenwerking met
Reddingsbrigade Monster, de KNRM, de Brandweer en het Rode Kruis gedaan. Het
scenario was dat er door de ontstane paniek ook mensen de zee in renden. Als gevolg
hiervan werd ook een zoekactie op zee gestart. Zo had iedere discipline zijn taak en
dat in samenwerking met elkaar. Het was een leerzame oefening en ook een goede
manier om kennis te kunnen maken met elkaars materiaal.
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M ATE R IAAL EN VASTGOED
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 zodat de vrijwilligers er
veilig hun werk mee kunnen doen. Jaarrond wordt het materiaal intensief gebruikt,
is het onderhevig aan zand en zout en moet het 24/7 inzetbaar zijn. De commissie
Materiaal en Vastgoed doet veel zelf, maar soms is een leverancier of specialist nodig
voor onderhoud of keuringen.
2018 was een druk strandjaar met veel strandbezoekers. Gedurende de strandbewakingsperiode zijn onze materialen zeer frequent ingezet. Mede daardoor zijn er
veel reparaties nodig geweest. Instructie over het juiste gebruik van materialen en
tijdig melden van eventuele defecten blijft belangrijk.

Nieuw materiaal
Afgelopen jaar zijn veel kostbare investeringen in onze strandwachtmaterialen gedaan.
Allereerst was de trekker aan vervanging toe. Na het testrijden met enkele kleine
terreinauto’s, die niet voldeden, werd besloten een nieuwe trekker te kopen. Deze is
in het najaar in gebruik genomen. Volgens het meerjarenonderhoudsplan moest na
zes jaar- ook vanwege de kosten- de waterscooter vervangen worden. In navolging
van andere brigades werden dit jaar ook twee strandfietsen aangeschaft, om tijdens
drukke dagen gemakkelijk langs de waterlijn te patrouilleren en goed contact te
houden met het strandpubliek. Vanuit het onderhoudsplan is er ook overgegaan tot
de aanschaf van een nieuwe boot (Rescue RNR 490) met trailer. Deze zullen in het
nieuwe strandbewakingsseizoen ingezet kunnen worden. De geplande vervanging van
één van de auto’s is doorgeschoven naar een later tijdstip.
Door maatschappelijke discussie over in welke gevallen en door wie zuurstof toegediend
mag worden, heeft het bestuur besloten om de zuurstofsets uit de auto’s te verwijderen.
Tot slot zijn twee AED’s aangeschaft in verband met het verlopen van de gebruiksdatum
van de aanwezige AED’s.
Voordat tot aanschaf van nieuw materiaal wordt overgegaan, worden materialen zorgvuldig
getest. Na uitvoerig testen met headsets in de waterscooterhelmen, bleken deze niet
te voldoen en is er voor gekozen om deze niet aan te schaffen. Er zijn ook materialen
die regelmatig gekeurd moeten worden, dit gold vorig jaar voor de waterscooterpakken.
Deze zijn vervangen nadat ze afgekeurd waren wegens verdroging.
Gedurende het strandseizoen kreeg de GVRB via contacten in de RVR een kano
aangeboden. Deze wordt gebruikt om de jeugd kennis te laten maken met zeestromen,
golven en branding varen. Voor leer- en trainingsdoeleinden zijn daarnaast twee
rescueboards aangeschaft.
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ICT
Hulpverlengingsregistratiesysteem
Vanaf januari 2018 is de commissie ICT gestart met het officieel in gebruik nemen van
het Hulpverleningsregistratiesysteem op de strandposten. Na een pilot in de zomer van
2017, is eind 2017 definitief besloten dit systeem in te voeren. Hiervoor is de GVRB
een samenwerking aangegaan met de reddingsbrigades van Monster en Den Haag.
Tijdens de algemene strandwachtoefeningen hebben de strandwachtleden uitleg
gekregen over het systeem. Het systeem is dusdanig gebruikersvriendelijk dat de
overstap vanuit Brains vrij soepel is verlopen. Voor de start van het seizoen 2019
moeten nog een aantal nieuwe ontwikkelingen live gezet worden. Deze zijn op dit
moment nog in een testfase.
Door de ingebruikname van het Hulpverleningsregistratiesysteem moesten de monitoren
in de radiokamer op Post 1 vervangen worden, zodat alle informatie goed op het scherm
getoond kon worden. Aan het begin van het seizoen zijn daarom de schermen vervangen.

Vervanging en aanpassing hulpmiddelen
Het beeldscherm bij de bar heeft een andere invulling gekregen. Het scherm werd eerst
alleen gebruikt voor beveiligingscamerabeelden, maar kan nu vrij eenvoudig ingezet
worden om verschillende verenigingsinformatie en foto’s te presenteren. Leden van de
barcommissie hebben vanaf afstand toegang tot de programmatuur om presentaties met
foto’s en informatie klaar te zetten en op bepaalde dagen en tijdstippen te presenteren
op het beeldscherm. Zo is het scherm een van de middelen die ingezet wordt voor de
interne communicatie binnen de vereniging.
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Het smartboard in het leslokaal is vervangen voor een mooi en heel modern
touchscreen. Dit scherm is uitermate geschikt voor trainingen en vergaderingen. Het
biedt verschillende mogelijkheden om presentaties, filmpjes, foto’s en dergelijke te
tonen vanaf een laptop, via een USB-stick of direct vanaf het beeldscherm.
Het fotoarchief op de NAS (centrale harde schijf) is nu georganiseerd en geregeld.
Leden kunnen hierop foto’s plaatsen van de diverse evenementen en trainingen. Op
deze manier is een centraal archief gecreëerd waarin alle gemaakte foto’s en filmpjes
opgeslagen zijn. Deze kunnen vervolgens van hieruit ook weer gebruikt worden bij de
verschillende uitingen van onze vereniging, zoals op social media, in de nieuwsbrief, bij
persberichten en op de website.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG van kracht gegaan. Binnen de GVRB is een privacy
protocol opgesteld en is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van welke data waar
en waarom wordt opgeslagen en wie hier toegang toe heeft. Dit alles is beschreven en
AVG-proof gemaakt.
De benodigde aanpassingen in de pagers en Precomm zijn in 2018 nog niet helemaal
afgerond. Na de laatste aanpassingen zal dit project begin 2019 worden afgerond.
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V R I J W I LL IG ERSBEL EID
Nieuwe opzet commissie
Nadat deze commissie in 2017 het eerste jaar heeft gewerkt volgens de nieuwe opzet,
was begin 2018 het moment om te evalueren. De conclusies waren positief. Er waren
enkel nog handjes te kort. In de loop van 2018 is de commissie daarom uitgebreid met
een aantal nieuwe (junior) commissieleden. Deze nieuwe ogen binnen de commissie
hebben in 2018 geleid tot een aantal creatieve nieuwe ideeën en verbeterde en
vernieuwde activiteiten.

Medische keuring
Op dit moment ondergaan de strandwachtleden eens in de twee jaar een medische
keuring. Deze keuring is in het leven geroepen om de veiligheid van de strandwachtleden
te verhogen. Eind 2018 is er een evaluatie geweest met de keurende artsen wat
heeft geleid tot het herschrijven van het keuringsprotocol. De strekking van dit
nieuwe protocol (dat in hoofdlijnen is overgenomen van hulpverleningspartner KNRM),
is dat strandwachtleden minder vaak herkeurd dienen te worden. Naarmate de
strandwachtleden ouder worden, wordt de herkeuringsinterval kleiner en zijn er kaders
opgesteld voor eventuele herkeuringen van strandwachtleden. Op deze manier kunnen
we weer wat zuiniger om gaan met de schaarse tijd van vrijwilligers maar blijven we wel
actief bezig om dezelfde vrijwilligers medisch verantwoord in te kunnen zetten op het
strand.
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Eretitels
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag 2018 zijn twee van
onze ereleden, Piet Kuyvenhoven en Richard Dreckmeier benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Beiden hebben hun lintje opgespeld gekregen door waarnemend
burgemeester Agnes van Ardenne. De GVRB heeft met veel plezier een bijdrage geleverd
om het voorstel tot onderscheiding te ondersteunen.

Het beste idee van de GVRB
In februari 2018 is de wedstrijd ‘Het beste idee van de GVRB’ van start gegaan. Doel
van de wedstrijd was om leden actief te laten meedenken over mogelijke verbeteringen
binnen de vereniging. Vanuit het bestuur is een budget beschikbaar gesteld om de
winnende ideeën tot uitvoer te brengen. De jury heeft uiteindelijk gekozen voor een
praktisch, gezond en duurzaam idee: alle leden hebben een GVRB bidon gekregen die
ze kunnen gebruiken op het strand of tijdens het sporten.

TOC refresh
Het onderhouds- en trainingscentrum TOC Zuid-West 9 dient inmiddels al de nodige
jaren als clubgebouw van de GVRB. Inmiddels was het tijd om het een en ander op
te gaan knappen om ook in de toekomst op een prettige manier gebruik te kunnen
maken van ons mooie clubgebouw. De werkgroep TOC refresh heeft een aantal sessies
bij elkaar gezeten om een plan van aanpak te maken. Hierin is de input van de leden
meegenomen door middel van een enquête.
Inmiddels is fase 1 van de TOC refresh achter de rug: de opslagruimtes en fitnessruimte
zijn aangepakt en er is vooral opgeruimd. In 2019 zal in fase 2 en 3 de TOC refresh
verder uitwerking krijgen.
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OPL E I D ING EN
Ontwikkelingen
De doelstellingen voor de commissie in 2018 waren om meer inzicht te krijgen in de
inrichting en daarmee de efficiëntie van de verschillende opleidingen. De veranderingen
die hiermee gepaard gaan, zijn het meest zichtbaar bij de nieuwe stijl EHBO-herhaling.
Deze stijl baseert zich op het principe dat een kandidaat alleen bijgeschoold wordt,
als de instructeurs dit nodig achten.
Daarnaast heeft de commissie gekeken naar het eventueel uitbreiden van het
opleidingsaanbod in de toekomst. De commissie heeft de opleidingen Senior Lifeguard
en opstapper gemist in haar aanbod. Voor beide opleidingen zal in 2019 een pilot
gedraaid worden.
Al met al heeft de commissie Opleidingen behoorlijke veranderingen doorgemaakt in
het jaar 2018. Niet alleen door de nieuwe manieren van werken, maar ook door de
nieuwe mensen in de commissie. Wij hopen dat we met deze veranderingen de eerste
stappen hebben gezet naar een nog sterkere commissie in 2019.
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Cijfers
Opleidingen		

Aantal kandidaten

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 Beach - Vervroegd 		
Lifeguard Schipper Beach 		
Klein Vaarbewijs I
Totaal

Geslaagd

5
19
91

5
19
89

11
0
0
5
6
0
10
7
7
0
0
3

11
0
0
4
6
0
10
7
5
0
0
3

164

159
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VO OR LIC HTING EN WERVING
Belang van voorlichting
Het geven van voorlichting over strandveiligheid is een van de kerntaken van de GVRB.
Voorkomen is immers beter dan genezen. Aan het einde van het jaar zijn wij niet trots
als we een recordaantal reddingen hebben uitgevoerd, maar als dat aantal juist zo
laag mogelijk is. Voorlichting aan strandgasten speelt hierbij een belangrijke rol. In
2018 zijn actief informatiefolders in diverse talen verspreid, niet alleen op het strand,
maar ook bij hotels, vakantieparken en campings in de omgeving. Daarnaast is de
GVRB gevraagd om in samenwerking met de Monsterse Reddingsbrigade een reeks
artikelen te publiceren over strandveiligheid in Het Hele Westland. In combinatie met
interviews, radio-items en onze eigen social media, was er al met al veel aandacht
voor het werk van de reddingsbrigade.

Basisscholenproject
Een bijzondere doelgroep zijn de jongeren die voor het eerst zelf naar het strand
gaan. Het is heerlijk om op een warme zomerdag de verkoeling van de zee op te
zoeken samen met je vrienden. Als reddingsbrigade begrijpen we dat als geen ander,
maar vinden we het wel belangrijk dat jongeren op de hoogte zijn van de gevaren
van de zee. Daarom organisereert de GVRB jaarlijks het basisscholenproject, waarbij
de groepen 7/8 worden uitgenodigd op Post Vlugtenburg voor een presentatie en
een rondleiding. Dit jaar hebben we met de scholen het project geëvalueerd en waar
mogelijk aangepast. We blijven hierin continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden om
jongeren op een aansprekende manier voor te lichten.
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Diverse evenementen
Voorlichting en werving – het tweede aandachtsgebied binnen de commissie V&W
– komen vaak samen bij de diverse evenementen die de GVRB door het jaar heen
organiseert of waar de GVRB aanwezig is. Zo is Koningsdag bij uitstek een gelegenheid
voor jong en oud om op laagdrempelige wijze kennis te maken met het werk van
de reddingsbrigade. Ook de Open Dag in mei werd ondanks de kou goed bezocht.
Daarnaast was de GVRB o.a. aanwezig bij open dagen van de KNRM, op de braderie
in Naaldwijk en op het Gezondheidsplein in ’s-Gravenzande.
Een evenement met een ander karakter is de Nieuwjaarsduik Westland die al sinds
1983 door de GVRB wordt georganiseerd. Dit evenement trekt jaarlijks vele honderden
bezoekers en wordt breed gesteund door lokale ondernemers. Ook op 1 januari 2018
was het weer een feest op het ’s-Gravenzandse strand, mede dankzij de ruim 30
vrijwilligers die alweer vroeg uit de veren waren om zorg te dragen voor een mooie en
vooral veilige duik.

Werving
Structurele ledenwerving is van groot belang voor de continuïteit van de vereniging.
De jeugdleden van vandaag, zijn de lifeguards van morgen! Het succes van de
wervingscampagne in 2017, heeft zich in 2018 voortgezet. Onder andere mond-totmondreclame heeft geresulteerd in nieuwe leden in het afgelopen jaar. Daarmee
hebben we het ledenaantal van 250 gepasseerd! In overleg met de commissies
Opleidingen en Vrijwilligersbeleid probeert V&W gericht te werven. De werving van
12+ers zal in 2019 bijvoorbeeld een punt van aandacht zijn.

Huisstijl
In 2018 zijn alle uitingen van de GVRB om gezet in de nieuwe huisstijl. De uitingen
zijn hierdoor erg herkenbaar, wat we ook merken in de reacties van het publiek.
Naar aanleiding van een match op de Beursvloer Westland van Vitis Welzijn, biedt
Upscore Indrukmakers uit Poeldijk de GVRB de mogelijkheid gebruik te maken van hun
mediamanager. Hierdoor zijn alle uitingen goed gearchiveerd en kunnen eenvoudig
worden aangepast en gepubliceerd. Dit alles kost minder tijd, met een kostenbesparing
tot gevolg.
De commissie V&W blijft zoeken naar innovatieve en nieuwe mogelijkheden van
werven en voorlichting geven. We zoeken hierin ook actief de samenwerking met
andere partijen en ondersteunen andere commissies binnen de vereniging hierbij
waar mogelijk.
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GV R B I N HET NIEUWS

Bron Rabobank
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Klik op de nieuwberichten om het hele artikel online te lezen.
Bronnen; Algemeen Dagblad, Rabobank en www.reddingsbrigade.com
Op onze facebook- en nieuwspagina zijn altijd de actuele nieuwsberichten te vinden.

Burgemeester lifeguard voor een dag

Bron Algemeen Dagblad

Strandfietsen voor Reddingsbrigade
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COLOFON
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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

E-mail

info@reddingsbrigade.com

Website

www.reddingsbrigade.com

Social Media

 /RBGravenzande
 /ReddingsbrigadeGVE

IBAN

NL28 RABO 0166 4952 98

KvK Haaglanden 40397633

Teksten

GVRB

Foto’s

Zorgman Fotografie, Hans v/d Ende

Ontwerp

Van den Bos - grafisch ontwerpburo

