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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de 
‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddings-
brigade. Het jaar 2020 zal voor onze  
vereniging de geschiedenis in gaan als een  
bijzonder jaar. Vrijdag 28 februari 2020 
bestond onze vereniging 70 jaar. Ooit opgericht 
in voormalig restaurant “De Spaansche Vloot” 
in ‘s-Gravenzande, op initiatief van de toenma-
lige gemeente ‘s-Gravenzande, met als doel-
stelling de verdrinkingsdood te bestrijden in de 
breedste zin van het woord. Na 70 jaar is deze 
doelstelling nog steeds actueel en belangrijk 
om ons iedere dag voor in te zetten.

Ook de COVID-pandemie heeft in 2020 veel invloed gehad op onze vereniging. Veel 
activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden of zijn niet afgerond, bijvoorbeeld 
opleidingen en verenigingsactiviteiten. Desondanks is onze alarmploeg het hele jaar 
inzetbaar geweest om 24/7 hulp te bieden aan mensen in nood en heeft de strand-
bewaking tijdens het strandseizoen door kunnen draaien. De nodige maatregelen zijn 
doorgevoerd om dit op een veilige verantwoorde manier mogelijk te maken.

Wij kijken ook terug op een zeer druk strandseizoen, mede door het mooie weer en 
het vakantieverblijf van veel mensen in eigen land aan de kust. Onze gemotiveerde 
vrijwilligers hebben van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat lange dagen gemaakt. 
Sinds een lange tijd hebben we afgelopen strandseizoen de rode vlag moeten 
hijsen (niet zwemmen! zeer gevaarlijk!). Vele hulpverleningen zijn op een goede 
manier afgehandeld en ons beschikbare reddingmaterieel is vernieuwd met twee 
nieuwe hulpverleningsvoertuigen.

Begin juli tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van onze vereniging ben ik 
aangetreden als nieuwe voorzitter. Bij mijn aantreden heb ik aangegeven dat mijn 
speerpunten verbinden, innoveren en transformeren zijn. Samenwerken aan een 
sterke relevante vereniging voor nu en in de toekomst! Als bestuur hebben we de 
afgelopen periode de speerpunten vertaald in plannen waar we op in gaan zetten 
de komende periode.

Tot slot gaat mijn grote dank uit naar alle betrokkenen bij de ‘s-Gravenzandse  
Vrijwillige Reddingsbrigade; vrijwilligers, samenwerkingspartners en belanghebbenden. 
Hun bijdrage aan onze belangrijke taak is onmisbaar en onderdeel van ons succes. 

Ik wens u veel leesplezier.
Namens het bestuur van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade,

Patrick van Eijsden - voorzitter
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ORGANISATIE
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
Opgericht in 1950, bewaakt de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) al 
71 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met ruim 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 vast-
goed en organiseert zij vrijwilligersactiviteiten.

Missie 
De GVRB streeft ernaar haar overeengekomen 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 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 
 Ý 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.
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Bestuur
De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur, verschillende commissies en werk-
groepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Gedurende 2020 kende het bestuur de volgende samenstelling:

 Ý Patrick van Eijsden Voorzitter en ICT*

 Ý Peter Smoor Secretaris

 Ý Niek Slegt Penningmeester**

 Ý Erik Willems  Opleidingen en Transformatieprogramma’s

 Ý Florian de Krom Operaties***

 Ý Daphne Smit Vrijwilligersbeleid

 Ý Mathijs van de Kuil  Voorlichting & Werving en Materiaal & Vastgoed

*  Per 3 juli 2020 Marc Bakema opgevolgd als voorzitter.
** Per 3 juli 2020 Johan Huizenga opgevolgd als penningmeester.
*** Per 3 juli 2020 Tanya Middelburg opgevolgd.

In verband met de diverse maatregelen omtrent COVID-19 ontbreekt dit jaar een foto 
van het bestuur.
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ONT WIKKELINGEN
Transformatieprogramma’s
Tijdens diverse bestuursvergaderingen van afgelopen jaar heeft het nieuwe bestuur 
gewerkt aan de transformatieplannen voor de komende periode. Naar aanleiding van 
heisessies met het voltallige bestuur zijn deze ontwikkeld. Waarom transformatie? De 
wereld om de GVRB heen verandert, wat impact heeft op de vereniging. Om relevant te 
blijven als brigade moeten we hier niet de ogen voor sluiten, maar er juist op in spelen, 
waarbij geldt dat het goede behouden moet worden en dat veranderen geen doel op 
zich zelf is. 

Het bestuur heeft daarnaast signalen van leden en externe partners in kaart gebracht. 
Hieruit zijn een aantal lijnen te herkennen:

 Ý Extern: veel waardering voor de vereniging, doelstelling waarvoor de vereniging 
staat en alle vrijwilligers. 

 Ý Intern: aandacht voor communicatie, erkenning, waardering, kaders en visie voor 
de komende jaren. 

Op basis van signalen van leden, externe partners, uitdagingen waarvoor de vereniging 
komt te staan en verandering in de wereld daarom heen, heeft het bestuur zeven 
transformatieprogramma’s vastgesteld. Per transformatieprogramma is een bestuurs-
lid verantwoordelijk. Onder de transformatieprogramma’s zijn projecten gedefinieerd. 
In totaal betreft het ruim 50 projecten die lopen van 2020 tot en met 2023. Bij de 
verschillende projecten werkt het bestuur samen met commissies, leden en externe 
partners. 

De transformatieprogramma’s kenmerken zich door: blijvende impact op de (gehele) 
vereniging; impact op de samenwerking met onze belangrijk partners; vallen niet 
uitsluitend onder één bestuur portefeuille of commissie. De volgende programma’s 
zijn door het bestuur vastgesteld; 
 
 Ý Visie, Kaders en Verantwoordelijkheden;
 Ý Vrijwilligers; 
 Ý Digitalisering; 
 Ý Strandveiligheid 2025; 
 Ý Toekomstvast vastgoed; 
 Ý Kennis; 
 Ý Externe samenwerking. 
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Binnen het bestuur is plaatsvervangend voorzitter Erik Willems eindverantwoordelijk 
voor de voortgang van alle transformatieprogramma’s, die als vast agendapunt 
terugkeren bij de bestuursvergaderingen.

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 reddingsbrigades in regio Haaglanden vormen we de Regionale 
Voorziening Reddingsbrigades (RVR). Vanuit de RVR bewaken we onder andere het 
Varend Corso, waarbij de GVRB dit jaar de coördinerende rol op zich heeft genomen. 
Daarnaast nemen we deel aan gezamenlijke oefeningen, zowel horizontaal (met 
buurtbrigades en KNRM) als verticaal (met bijvoorbeeld meldkamer, ambulance etc).
Samen met de Monsterse Reddingsbrigade bespreken we periodiek de veiligheid 
langs de kust met de Burgemeester, die verantwoordelijk is voor openbare orde en 
veiligheid.

Betrokkenheid lokale gemeenschap
De lokale gemeenschap is altijd betrokken geweest bij de GVRB. Dat komt bijvoor-
beeld tot uiting door de grote groep lokale ondernemers die de Nieuwjaarsduik door 
sponsoring mogelijk maken. Daarnaast werden we verrast door voor de tweede keer 
op rij als eerste te eindigen en een schitterende cheque van de Rabobank Club- 
Support actie ter waarde van 3775,01 euro in ontvangst te mogen nemen! Leden 
van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op een goed doel naar keuze. De 
GVRB kwam daar voor het tweede jaar op rij als winnaar uit de bus. Niet alleen het 
geld is zeer welkom, maar ook de (h)erkenning van de GVRB in onze lokale gemeen-
schap is hartverwarmend. Het geld zal besteed worden aan projecten rond het 
thema ‘leren van en met elkaar’.
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FINANCIËN
Om de doelstellingen van de GVRB te realiseren en de inzet van vrijwilligers te 
faciliteren, zijn gezonde financiën van groot belang. Voor 2020 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 2020

Inkomsten
Gemeentelijke inkomsten  € 124.571

Provinciale inkomsten  € 45.111

Overige inkomsten € 21.048

  € 190.730

Uitgaven
Operaties  € 102.790

Opleidingen  € 21.781

Organisatie  € 20.905

Zandmotor bewaking  € 45.111

  € 190.587

Resultaat 2020  € 143
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OPERATIES
Onzeker voorjaar
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen waren aan het begin van 2020 in volle 
gang op het moment dat de GVRB ook te maken kreeg met de gevolgen van het 
Coronavirus. Vrij snel werd duidelijk dat het voor wat betreft de strandbewaking 
een onzeker en bijzonder seizoen zou gaan worden. Normaal gesproken is de GVRB 
voor de bewaking aanwezig van 15 mei tot 15 september in de weekenden en in de 
zomervakantie ook op doordeweekse dagen. Nu werd er al tijdens een paar mooie 
weekenden in april gevraagd om bewaking door de Gemeente Westland. Vanwege de 
verwachte drukte, is er een verzoek gedaan om een voertuig in te zetten. De inzet van 
het voertuig was signalerend in samenwerking met Handhaving.

Strandwacht
Ter voorbereiding van het strandseizoen konden alle strandwachters in april hun 
beschikbaarheid opgeven via het online strandwachtrooster in het ledenportal. 
Gezien de restricties door het Coronavirus, is er een speciale COVID-19 werkgroep 
samengesteld, die als opdracht had om te onderzoeken welke maatregelen er 
genomen moesten worden om de strandwachtdiensten Corona-proof te kunnen 
draaien. Zo werden er informatiekaarten, EHBO- en schoonmaakrichtlijnen gemaakt 
en in de post kwamen persoonlijke beschermingsmiddelen te liggen.

De strandwachtdiensten werden zo georganiseerd dat alleen ingeroosterde 
strandwachters op de betreffende dag op de post mochten komen. Het ging hierbij 
om maximaal 8 strandwachters. Op deze manier kon er voldoende afstand gehouden 
worden, zonder dat dit ten koste ging van de inzetbaarheid. Indien er noodzaak 
was, werd er een oproep gedaan voor meer strandwachters om zich aan te melden. 
Gaandeweg het seizoen werden de maatregelen versoepeld en bracht 2020 erg mooi 
zomerweer met zich mee. De combinatie van warm weer, beperkende maatregelen, 
andere vormen van bewaking, extra bewakingsuren buiten ons bewakingskader en 
-periode, heeft gezorgd voor een maximale inspanning van de strandwachters. In 
totaal heeft de GVRB 6116 bewakingsuren ingezet.

Preventie
De hoofdtaak van de GVRB bij aanwezigheid op het strand is preventie. De prioriteit ligt 
bij het voorkomen van daadwerkelijke hulpverlening. Standaard worden de strandwacht-
diensten gestart op Post Vlugtenburg. Hier worden alle materialen klaargezet. Zodra er 
voldoende strandwachters aanwezig zijn, wordt ook de post bij slag Bankdijk geopend. 
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Op de posten heeft altijd minimaal een 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 we dan op de post hangen betekent dat er toezicht gehouden wordt. 
Door middel van borden en vlaggen informeren we de strandbezoekers over de gevaren 
op het strand en in de zee. Indien nodig waarschuwen we de strandbezoekers ook op 
specifieke plaatsen voor gevaarlijke situaties. 

Op zee wordt er toezicht gehouden met behulp van de boot of waterscooter. Op het 
strand patrouilleren we soms lopend en regelmatig fietsend met speciale strandfietsen. 
In de meeste gevallen houden we rijdend toezicht met onze hulpverleningsvoertuigen. 
In deze voertuigen bevinden zich naast reddingsmaterialen ook een AED en een EHBO 
koffer, zodat er direct ter plekke hulp verleend kan worden als dit nodig is.

Hulpverleningen
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 2020 is de GVRB 10 keer opgeroepen door 
de RAC, bijvoorbeeld voor een persoon te water bij de Zandmotor en veelal voor 
kiters in de problemen. De MKA heeft in 2020 geen beroep op ons gedaan voor 
assistentie van de ambulance. Het Kustwachtcentrum heeft ons 3 keer opgeroepen, 
onder andere voor een onbemande catamaran die richting Hoek van Holland dreef.
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In totaal is de GVRB in het afgelopen jaar 30 keer in actie gekomen voor hulp aan 
onder andere verre zwemmers, watersporters of strandbezoekers. Denk hierbij aan 
kiters of catamarans met materiaalpech, handreikingen om zwemmers uit een sterke 
muistroom te krijgen, een supper in de problemen en het lostrekken van een busje uit 
het zand.

Helaas zijn er in het bewakingsgebied van onze collega strandwachters Monster 
en Den Haag een aantal verdrinkingen geweest, wat op alle betrokkenen een 
grote impact heeft gehad. In mei kwamen er 5 jonge surfers om het leven bij het 
Havenhoofd in Scheveningen. In augustus waren er veel reddingsacties, waaronder 
een grote zoekactie in Monster naar een vermiste zwemmer die helaas verdronken 
bleek. Ook binnen ons bewakingsgebied kwamen mensen door sterke mui stromen in 
de problemen. Door de vele incidenten en sterke mui stromen werd er die dagen aan 
de Nederlandse kust, en dus ook in ons bewakingsgebied, een rode vlag gehesen.

Gedurende het strandwachtseizoen heeft de GVRB ruim 250 kleine EHBO-gevallen 
behandeld, zoals splinters, kleine verwondingen en kwallenbeten. Ook waren er 22 
grotere EHBO gevallen, zoals een arm uit de kom, brand- en schaafwonden, topje van 
een vinger er af en een wespensteek. Daarnaast hebben de strandwachters zo’n 6 
keer ouders met hun zoekgeraakte kinderen weten te herenigen.

Avondopenstelling
In de zomer van 2020 heeft de GVRB een aantal keer in de avonden zorg gedragen 
voor de strandbewaking. Na een mooie dag blijven de strandbezoekers vaak nog lang 
op het strand en ook in zee. Het blijven houden van toezicht is dan gewenst. Niet 
ingeroosterde strandwachtleden kregen op deze dagen een bericht om zich aan te 
melden. Op deze manier kon de aanwezige strandploeg afgelost/ ondersteund worden.  

Andere evenementen
Normaal gesproken draagt de GVRB niet alleen zorg voor de bewaking en hulpverlening 
op het strand, maar zijn er diverse activiteiten daarbuiten die worden bewaakt of 
waar aan deelgenomen wordt. Denk hierbij aan de Reddingsbootdag in Hoek van 
Holland, het Varend Corso, diverse hardloop- en fietswedstrijden op het strand en de 
Sinterklaasintocht van Maassluis. Door alle genomen maatregelen in verband met het 
Coronavirus hebben deze evenementen geen doorgang kunnen vinden en was de inzet 
van de GVRB hierbij niet nodig.



11

MATERIA AL EN VASTGOED

Door de aanwezigheid van het Corona-virus is het afgelopen jaar voor de commissie 
anders gelopen dan andere jaren. Door de omstandigheden veroorzaakt door COVID-19 
was het in 2020 hollen of stil staan.

Stilstaan
De effecten van de pandemie waren voor al het materiaal in een breed segment 
merkbaar. 
De leveranciers van de GVRB konden bestelde materialen niet of beperkt leveren. 
Voorbeelden hiervan zijn: de surfpakken, welke een jaar na dato eindelijk geleverd 
zijn, pyrotechnische noodsignalen, voor de vaartuigen, en niet de minste de twee 
nieuwe reddingsbrigade hulpverleningsvoertuigen.

Door de opgelegde beperkingen konden de brigadeleden niet of beperkt samenkomen, 
waardoor de materialen merkbaar minder werden gebruikt. Dit verminderde gebruik, 
gecombineerd met minder geoefendheid van de gebruikers, resulteerde in een aantal 
verklaarbare en onverklaarbare schades. 

Het afgelopen jaar heeft de commissie een digitaliseringsslag gemaakt. Aanpassingen 
in de schade rapportages en de overstap naar Microsoft TEAMS® maakte het mogelijk 
om een beter beeld te krijgen van de status van het reddingsbrigade materiaal. 
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Door het maken van deze meldingen krijgt de commissie meer inzicht en kan er een 
passende actie (preventief of correctief) uitgevoerd worden. Het digitale proces zorgt er 
voor dat de commissie transparanter wordt binnen de brigade, waardoor samenwerking 
met andere commissies versterkt kan worden.

Hollen
De aanloop naar het afgelopen seizoen begon voor de commissie materiaal met een 
vliegende start. Tijdens de eerste lockdown werd door de Gemeente Westland een 
inzet van de GVRB gevraagd en moesten de posten en eenheden “Corona-proof” 
gemaakt worden. Materialen zoals zeepdispensers, groene zeep, reinigingsdoekjes en 
mondmaskers moesten permanent beschikbaar worden gemaakt.
 
De voorbereidingen voor het seizoen gingen daarnaast volop door. De materialen en 
eenheden op tijd werden op tijd gereed gemaakt voor het mooie weer in het voorjaar. Door 
de snel veranderende omstandigheden en de tijdsdruk is er gebruikt van nieuwe methodes 
om leden in te zetten, een voorbeeld hiervan is de WhatsApp-groep “Ik help mee met de 
GVRB” waarin om assistentie voor kleine werkzaamheden gevraagd kan worden. 

Zoals eerder benoemd heeft de reddingsbrigade dit jaar twee nieuwe hulpverlenings-
voertuigen in gebruik kunnen nemen. Nadat de voertuigen vertraagd door de fabriek 
waren geleverd, is met vereende krachten door de verschillende leveranciers aan de 
voertuigen gewerkt zodat deze nog voor het seizoen in gebruik genomen konden worden. 

Zo terugkijkend op het afgelopen jaar heeft de commissie veel bereikt. Eén van de 
gestelde doelen was het vergroten van eigenaarschap voor het reddingsbrigademateriaal. 
Mede door het veelvuldig schoonmaken van de voer- en vaartuigen zijn de brigadeleden 
steeds meer bewust geworden van het materiaal.
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ICT

In 2020 heeft de ICT-commissie een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder 
een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden.

Microsoft Teams
Binnen de vereniging wordt er nu een aantal jaar gebruik gemaakt van Office 365. 
Eind 2019 / begin 2020 werden OneDrive en SharePoint gebruikt om onze bestanden 
op te slaan en met elkaar te delen. Begin 2020 is er een start gemaakt om hiervoor 
gebruik te gaan maken van Teams. Qua timing was dit gezien de restricties door het 
Coronavirus het juiste moment. Met behulp van Teams kon er online vergaderd en 
trainingen verzorgd worden. De uitrol van Teams kwam mede hierdoor in 2020 in een 
stroomversnelling en wordt nu volledig ingezet binnen de vereniging. 

Ledenportal
Sinds een aantal jaar maakt de GVRB gebruik van een ledenportal. In 2020 is een 
aantal uitbreidingen op het portal doorgevoerd. Het strandrooster is aangepast en 
uitgebreid zodat meer personen zich op een dag kunnen aanmelden. Daarnaast is 
het onderdeel om schades te melden uitgebreid. Met deze uitbreiding is het beter 
zichtbaar welke schades er zijn ontstaan en wat de status hiervan is. 

Hulpverleningsregistratiesysteem (HVRS)
Het HVRS wordt op het strand gebruikt voor de registratie van onder andere de 
aanwezige strandwachtleden, kleine en grote acties en EHBO gevallen. Vanaf mei 
2020 is er een geheel vernieuwd HVRS systeem in gebruik genomen. De ontwikkeling 
van deze applicatie is uitgevoerd door een extern bedrijf. De GVRB is hiervoor een 
samenwerking aangegaan met de Reddingsbrigades van Den Haag en Monster. De 
komende jaren zal het systeem verder uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten.

Nieuw pc bemanningsruimte Post 1
De pc die in de bemanningsruimte van Post 1 wordt gebruikt voor het HVRS is 
vernieuwd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een Rasberry Pi.
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VRIJWILLIGERSBELEID

70-jarig jubileum
28 februari 2020 was het exact 70 jaar geleden dat de ’s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade opgericht werd in de Spaanse Vloot. Dit heugelijke feit is met de leden 
gevierd met een feest bij Mijn Torpedoloods. Er zijn op die avond mooie herinneringen 
opgehaald, foto’s gedeeld, gedanst, waarbij er gezamenlijk weer nieuwe herinneringen 
zijn gecreëerd. 

Verenigingsleven
Na het jubileumfeest vielen de meeste voorbereidingen voor de geplande activiteiten 
stil door de aanwezigheid van het Coronavirus. Door alle beperkingen werd het voor 
de commissie noodzakelijk om na te denken over wat er wél mogelijk was. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal creatieve oplossingen, zoals een online pubquiz in april.

Het Trainings- en Opleidingscentrum (TOC) is voor de vaste baravond op donderdagen 
een groot gedeelte van het jaar gesloten geweest. Door het volgen van voorgeschreven 
procedures en maatregelen is het gelukt om in september tijdelijk het TOC weer her-
openen. De sportzaal is een groot deel van het jaar beperkt open geweest. Dit was 
mogelijk via reservering, het instellen van een maximaal aantal gebruikers en strikte 
hygiënemaatregelen. Er is door veel leden dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
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Afsluiting 2020
De traditionele afsluiting van het strandseizoen, als dank voor de inzet van 
strandwachters en kaderleden, kon dit jaar geen doorgang vinden. Als alternatief 
hebben de Lifeguards en kaderleden van de GVRB een verrassing thuis bezorgd 
gekregen, wat voor een onbezorgde avondje ontspanning kon worden gebruikt. 
Anders dan andere jaren hebben de jongste leden dit jaar een kerstcadeau ont-
vangen. Het afgelopen jaar hebben zij weinig kunnen zwemmen, konden ze niet 
op kamp en waren er geen sociale activiteiten. Vanuit de leden en hun ouders 
is er veel waardering uitgesproken voor deze geste. Als laatste activiteit van het 
jaar konden de strandwacht- en kaderleden een kerstattentie ophalen bij het TOC, 
waarbij het bestuur de distributie verzorgde. 
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Ontwikkelingen
In 2020 hebben veel opleidingen geen of in aangepaste vorm doorgang kunnen 
vinden. De opleidingen Junior Lifeguard, Lifeguard en EHBO zijn wel gestart en 
succesvol afgesloten. Waar mogelijk heeft de commissie digitale middelen ingezet 
om het contact tussen kandidaten en de instructeur te verminderen. Andere 
opleidingen zoals de RWC-herhaling, schipper opleiding en chauffeurs opleiding zijn 
deels doorgegaan. Voor deze opleidingen zijn de lessen gegeven, maar heeft er geen 
examen kunnen plaatsvinden.  

De commissie heeft er sinds afgelopen jaar een nieuwe gediplomeerde instructeur 
bij, zij heeft haar opleiding in december succesvol afgerond.
Buiten de reguliere opleiding heeft de commissie, samen met de commissie 
Operaties, enkele workshops Rescue board gegeven. Deze workshops zijn gegeven 
door instructeurs van bevriende reddingsbrigades. 

Cijfers

Opleidingen Aantal Aantal Aantal
  kandidaten geslaagd uren

Varend redden voor waterscooter basisopleiding* 3 0 48
Varend redden voor waterscooter herhalingsexamen**  0 0 0
Binnenwateropleiding (Junior Redder, Life Saver  137 0 6576 
 en Zwemmend redder) 
Basisopleiding EHBO  12 11 264
Rijopleiding Reddingsbrigadechauffeur 4 0 120
Optische- en geluidsignalen  0 0 0
Rijopleiding Tractorbestuurder  0 0 0
Life Saver Beach  0 0 0
Junior Lifeguard Beach  10 9 820
Lifeguard Beach  11 8 902 
Lifeguard Schipper Beach  5 0 410
Klein Vaarbewijs I 13 11 130

Totaal 195 41 9270

* geen examen afgenomen in verband met COVID-19
** opleiding niet gegeven in verband met COVID-19

OPLEIDINGEN
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Het jaar begon mooi met de geslaagde Nieuwjaarsduik Westland. Tientallen vrijwilligers 
van de GVRB waren in alle vroegte op pad om met elkaar een gezellige en vooral veilige 
duik te organiseren. Het evenement trok ook dit jaar weer vele honderden bezoekers 
en werd breed gesteund door lokale ondernemers. 

Voor het hele jaar stonden verschillende voorlichtings- en wervingsactiviteiten 
gepland, maar Covid-19 gooide roet in het eten: geen Koningsdag, geen open dag, 
geen basisscholenproject et cetera. Toch heeft de commissie zeker niet stilgezeten! 
Juist de kerntaak van de GVRB – het geven van voorlichting over strandveiligheid – 
werd dit jaar extra belangrijk. Toen duidelijk werd dat het strandseizoen ‘gewoon’ 
door zou gaan, is hard gewerkt aan de coronacommunicatie. Enerzijds is daarvoor 
praktische ondersteuning verleend bij Operaties, bijvoorbeeld door het laten maken 
van 1,5-meter-afstand-borden die op de auto’s bevestigd konden worden. Anderzijds is 
een plan opgesteld om de voorlichting vóór het strandbezoek te intensiveren. Belangrijk 
aspect hierin was de samenwerking met alle vakantieparken, hotels, campings en 
B&B’s. Er zijn uitgebreide informatiepakketten in verschillende talen gemaakt met 
posters en folders over strandveiligheid. Deze zijn verspreid bij alle accommodaties in 
’s-Gravenzande. Zo waren toeristen goed voorbereid voordat ze naar het strand gingen. 
Ook op het strand werden folders in verschillende talen uitgedeeld. 
Zeker het vermelden waard is de prettige samenwerking met Gemeente Westland in 
deze uitdagende tijden.

De commissie V&W blijft – juist ook in 2021 waarin de coronabeperkingen voortduren – 
zoeken naar innovatieve en nieuwe mogelijkheden van werven en voorlichting geven. 
Samenwerking met gemeente en andere regionale partijen is hierin zeer waardevol 
gebleken en zal ook in het nieuwe jaar een belangrijk speerpunt blijven.

VOORLICHTING EN WERVING
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Het Team Opvang Collega’s (TOC) heeft als doel zo snel en adequaat mogelijk 
te handelen om vrijwilligers te behoeden voor (erger_ psychisch )letsel na een 
traumatische ervaring. Niet alleen de hoofdtaak: ‘eerste opvang na een incident’, 
maar ook het inzetten op kwaliteiten, bouwen aan een goede en veilige sfeer zijn 
onderwerpen waar het TOC team mee aan de slag is. 

Het afgelopen jaar heeft het TOC gewerkt aan:
 Ý Up-to-date maken van beleidsplan;
 Ý Het opstellen van een interne enquete (voor verspreiding begin 2021);
 Ý Meegedacht met Operaties over de inachtneming van COVID-19 maatregelen bij 

het uitoefenen van de taken op het strand;
 Ý Structureel input aanleveren voor de nieuwsbrief om de zichtbaarheid te vergroten;
 Ý Ledenavond “Sterke schouders” georganiseerd;
 Ý Het opnemen van de vertrouwenspersonen binnen TOC-team, hierdoor is het 

team met 1 persoon uitgebreid.

Ledenavond
Op vrijdag 7 februari 2020 vond de ledenavond plaats, met als thema “Sterke 
schouders”. Onder leiding van IVP-trainer Maarten Hoogslag hebben diverse 
onderwerpen rondom samenwerking, verwerking van een heftig incident, stress en 
saamhorigheid de revue gepasseerd. Sterke schouders zijn nodig om dit soort zaken 
als lid aan te kunnen, maar ook om elkaar troost te bieden en te helpen waar nodig.
Het was mooi om te zien dat er een grote groep leden geïnteresseerd was en hier ook 
over in gesprek ging met elkaar. De presentatie die tijdens deze avond is gebruikt 
is via de ledenportal terug te kijken. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen 
onderdeel geweest van de maandelijkse nieuwsbrief voor alle leden van de GVRB.

TEAM OPVANG COLLEGA’S
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GVRB IN HET NIEUWS

3 november 2020

GVRB haalt €5.000,-- op bij de 
Rabo Clubkas Campagne

Wij zijn erg blij met dit mooie bedrag en bedanken
iedereen die op ons gestemd heeft! 
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GVRB IN HET NIEUWS

PERSBERICHT              ’s-Gravenzande, 1 januari 2020

GVRB kijkt terug op een geslaagd evenement

Honderden Nieuwjaarsduikers in ’s-Gravenzande

Het was weer een feest op het ’s-Gravenzandse strand op 1 januari! Ondanks 
een zeetemperatuur van 7 graden en een buitentemperatuur van 5 graden 
meldden zich meer dan 600 mensen voor de traditionele Nieuwjaarsduik. De 
duik werd georganiseerd door de vrijwilligers van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade (GVRB). Na afloop was er voor alle deelnemers een beker 
warme chocolademelk. ‘Het was weer gezellig druk. Naast de vele duikers was 
er ook veel publiek aanwezig’, aldus voorzitter Marc Bakema. ‘Bijzonder was dat 
er ook vrijwilligers en vakantiegangers van Avavieren hebben meegedoken. De 
Nieuwjaarsduik Westland is écht voor iedereen!’.

De GVRB kijkt terug op een geslaagd evenement. ‘De Nieuwjaarsduik Westland 
was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de vele tientallen vrijwilligers van 
de reddingsbrigade. Zij zijn op het strand en in de zee aanwezig om alles in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te garanderen’, geeft Bakema 
aan. ‘Daarnaast natuurlijk een speciaal woord van dank aan alle sponsors: Carwash 
Westland, Strandpaviljoen Beachline Beach, Bites We Love, De Parel foodmaster, 
Kaasmeester Richard, EP Stevens, Tuinderij De Jong, Hoogvliet Supermarkt, 
Tebbenhoff Woninginrichting, Pizzeria Breeje Durp, Trefzeker, ABC Logistics, Juwelier 
Vellekoop, JG Beveiliging, Beeks Oog en Oor, Slijterij Madeira en Café De Beurs.’
Al sinds 1983 organiseert de GVRB de Nieuwjaarsduik Westland op het 
’s-Gravenzandse strand. Met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren is het evenement 
uitgegroeid tot één van de grootste ‘nieuwjaarsrecepties’ in Westland.
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PERSBERICHT          ’s-Gravenzande, 13 april 2020

Westlandse Reddingsbrigades ondersteunen in coronacrisis

In het eerste weekend van april en tijdens het Paasweekend was het mooi weer 
in Nederland. Daardoor was de kans aanwezig dat, ondanks de intelligente 
lockdown vanwege het coronavirus, mensen er massaal op uit zouden trekken. 
Gemeente Westland heeft om die reden de hulp ingeschakeld van de Westlandse 
Reddingsbrigades. De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade en de Monsterse 
Reddingsbrigade hebben in samenwerking met BOA’s en beveiliging de drukte op 
het strand gemonitord. Gelukkig luisterden mensen naar de dringende oproepen 
om thuis te blijven en bleef het rustig op de Westlandse stranden en hielden de 
aanwezige bezoekers voldoende afstand.

Inzetbaarheid brigades
Momenteel zijn de Westlandse Reddingsbrigades zoals altijd 24/7 inzetbaar met de 
alarmploeg. Hierbij werken de reddingsbrigades volgens de RIVM- en Nederlandse 
Reanimatierichtlijnen. De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
aanwezig bij de strandwachten. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor 
het aankomende strandseizoen. Hierbij worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd 
en vindt continu overleg plaats met Gemeente Westland en de Veiligheidsregio.
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GVRB IN HET NIEUWS

PERSBERICHT              ’s-Gravenzande, 1 maart 2020

Samen sterk in reddingswerk

’s-Gravenzandse Reddingsbrigade 70 jaar

Op 28 februari 1950 werd in restaurant De Spaansche Vloot de oprichtingsvergadering 
gehouden van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB). Al 70 jaar 
zijn de vrijwilligers van de reddingsbrigade actief op en rond het ’s-Gravenzandse 
strand. Bestond de vereniging destijds uit 25 leden, tegenwoordig zijn dat er meer 
dan 250 variërend in de leeftijd van 6 tot 80 jaar. Niet alleen het ledenaantal 
is enorm gegroeid. De brigade is zich ook continu blijven professionaliseren en 
is een volwaardig partner in de hulpverleningsketen geworden. ‘Een ding is in al 
die jaren onveranderd gebleven’, vertelt voorzitter Marc Bakema. ‘De vereniging 
draait volledig op vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het 
reddingswerk, ieder vanuit zijn of haar eigen talent.’

GVRB in cijfers
De GVRB telt momenteel 116 lifeguards. Er is een alarmploeg die 24/7 inzetbaar 
is. Afgelopen jaar waren de lifeguards 800 uur op het strand aanwezig, verspreid 
over 120 dagen. De lifeguards zijn 26 keer in actie gekomen voor hulp aan o.a. 
verre zwemmers, watersporters of strandbezoekers. Er waren ruim 160 EHBO-
gevallen en 14 keer werden zoekgeraakte kinderen met hun ouders herenigd. In 
totaal genoten kandidaten circa 7700 opleidingsuren. Het is slechts een greep uit 
de jaarverslagcijfers, maar ze geven een indruk van de omvang van de organisatie en 
de enorme inzet van de vele vrijwilligers.

Voorlichting belangrijk
Niet alleen bewaking, maar juist ook preventie en voorlichting spelen een belangrijke 
rol binnen de GVRB. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dat gebeurt onder 
andere door het geven van zwemvaardigheidsopleidingen, voorlichting op scholen, het 
gratis verstrekken van polsbandjes en door gerichte voorlichting aan (internationale) 
toeristen op en rond het strand. ‘Wij blijven als vereniging zoeken naar nieuwe en 
innovatieve manieren om ons werk, samen met onze partners, vorm te geven. Samen 
staan we immers sterk in reddingswerk’, aldus Bakema.
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Jubileumjaar
Het jubileum wordt gevierd met diverse festiviteiten. Op 28 februari vond een 
groot jubileumfeest plaats voor alle leden. Het was een avond vol gezelligheid en 
herinneringen. In juni keert de ’s-Gravenzande Cup – een roeiwedstrijd die in het 
verleden regelmatig door de GVRB werd georganiseerd – eenmalig terug. Uiteraard 
worden ook de jeugdleden niet vergeten. Voor hen is er later in het jaar een 
spetterende activiteit.
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GVRB IN HET NIEUWS

PERSBERICHT   ’s-Gravenzande, 18 mei 2020

Goede start strandseizoen Westlandse Reddingsbrigades

Zaterdag 16 mei was het zover: de posten van de Westlandse reddingsbrigades gingen 
weer open. Het toezicht en de hulpverlening verlopen door alle coronamaatregelen wel 
wat anders dan anders. De reddingbrigades hebben speciale protocollen opgesteld, 
de strandposten zijn coronaproof gemaakt en alle lifeguards krijgen een speciale 
coronabriefing voordat ze op het strand aan de slag gaan. Koen Breedveld, directeur 
Reddingsbrigade Nederland, was zaterdag te gast op het Westlandse strand om alle 
maatregelen met eigen ogen te bekijken. Hij complimenteerde de brigades met hun 
zeer zorgvuldige voorbereiding. ‘Alle maatregelen zijn totstandgekomen in nauwe 
samenwerking met collega-brigades, de Veiligheidsregio, gemeente Westland en andere 
partners’, aldus Roel Batelaan, voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade (MRB).

Uw veiligheid, onze veiligheid
‘Wij zijn er net als elk jaar voor de veiligheid van de strandbezoekers, maar dit jaar 
vragen we of de strandbezoekers ook op onze veiligheid willen letten’, zegt Marc 
Bakema, voorzitter van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB). 
‘Houd op het strand 1,5 meter afstand, ook van onze lifeguards. Als u hulp nodig 
heeft, staan de vrijwilligers uiteraard gewoon voor u klaar. Volg dan wel nauwgezet 
hun aanwijzingen op, zodat wij u op een veilige manier kunnen helpen.’

De vrijwillige lifeguards van de GVRB en MRB zijn van medio mei tot medio september 
elk weekend en in de zomervakantie elke dag op het strand aanwezig. Houd voor 
actuele informatie over de veiligheid op en rond het strand de social media en 
websites van de brigades.
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PERSBERICHT          ’s-Gravenzande, 21 juni 2020

Nieuwe auto’s voor Reddingsbrigade ‘s-Gravenzande

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) heeft op vrijdag 19 juni 
twee nieuwe auto’s in ontvangst genomen. Voorzitter Marc Bakema ontving de 
sleutels uit handen van René Beukers van Beukers Autobedrijf. ‘Voor ons als 
reddingsbrigade is betrouwbaarheid en 24/7 inzetbaarheid van het materiaal van 
cruciaal belang’, vertelt Marc Bakema. ‘Wij zijn dan ook erg blij met de jarenlange 
prettige samenwerking met Beukers Autobedrijf.’

Het zand en zoute zeewater vragen veel van de brigadeauto’s. Deze Toyota Hilux’ 
zijn uitermate geschikt voor de zware omstandigheden op het strand. Niet voor niets 
viel de keuze in het vervangingsproces weer op dit type auto. De auto’s zijn volledig 
aangepast aan de wensen en eisen van de reddingsbrigade. ‘Daarvoor richten we 
een bijzonder woord van dank niet alleen aan Beukers Autobedrijf, maar ook aan 
Barning Telecom, Buitelaar Metaal en de vrijwilligers van onze vereniging die bij dit 
hele proces betrokken waren. De auto is een onmisbare schakel in het totale pakket 
aan hulpmiddelen dat onze lifeguards ter beschikking staat. Met deze vervanging 
zijn we er helemaal klaar voor en zien we uit naar een mooi en veilig strandseizoen’, 
besluit Bakema.
Meer informatie over de GVRB: www.reddingsbrigade.com en via Facebook.
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GVRB IN HET NIEUWS

PERSBERICHT        ’s-Gravenzande, 5 juli 2020

Reddingsbrigade verwelkomt nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade (GVRB) op vrijdag 3 juli jl. heeft Marc Bakema de voorzittershamer 
overgedragen aan Patrick van Eijsden. Bakema gaf in zijn dankwoord aan trots 
te zijn op de vereniging en haar leden. ‘Als we met en van elkaar blijven leren, 
voor elkaar open blijven staan en kijken naar de mogelijkheden in plaats van de 
onmogelijkheden, dan weet ik zeker dat we met elkaar in deze vereniging nog heel 
veel mooie dingen gaan bereiken’, besloot Bakema zijn voorzitterschap.

70ste verenigingsjaar
Het bestuur legde verantwoording af over het 70ste verenigingsjaar en blikte vooruit 
op de plannen voor de rest van 2020. In 2019 heeft GVRB 800 uur strandbewaking 
verzorgd verspreid over 120 dagen. 26 keer zijn de lifeguards in actie gekomen voor 
onder andere verre zwemmers, watersporters en strandbezoekers. Ruim 160 keer is 
EHBO verleend en 14 kinderen zijn met hun ouders herenigd.

De vergadering vond als gevolg van de coronamaatregelen een paar maanden 
later plaats dan gebruikelijk. Daarnaast werd de ALV niet in het Trainings- en 
Opleidingscentrum van de vereniging gehouden, maar in De Kiem waar de leden 
gastvrij en coronaproof ontvangen werden.

Verbinden, innoveren en transformeren
Kersverse voorzitter Van Eijsden bedankte de leden voor het in hem gestelde 
vertrouwen. Hij gaf aan de komende periode in gesprek te gaan met de leden en 
de verschillende commissies. ‘Verbinden, innoveren en transformeren, dat is waar 
ik me samen met het bestuur en alle leden op wil gaan richten’, vertelt Van Eijsden. 
‘Samenwerken aan een sterke vereniging, nu en in de toekomst’.
Meer informatie over de GVRB: www.reddingsbrigade.com en via Facebook.
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PERSBERICHT                           ’s-Gravenzande, 9 oktober 2020

Geen Nieuwjaarsduiken in Westland

De Monsterse Reddingsbrigade en ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
hebben in onderling overleg besloten geen Nieuwjaarsduiken op 1 januari 2021 te 
organiseren op het Westlandse strand. De verenigingen vinden het niet veilig en 
verantwoord om in deze tijden van verscherpte coronamaatregelen een dergelijk 
groot evenement te organiseren. Daarbij is het ondoenlijk om aan alle geldende 
regels te voldoen. Normaal gesproken gaan de vrijwilligers in oktober van start met 
de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsduik, waardoor de knoop nu al moest worden 
doorgehakt. ‘Het is enorm jammer, maar gezondheid en veiligheid staan op de eerste 
plaats’, aldus de gezamenlijke woordvoerders.

PERSBERICHT                           ’s-Gravenzande, 13 november 2020

Cijfers strandseizoen 2020

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) kijkt terug op een druk 
strandseizoen. Door alle coronamaatregelen vierden veel mensen vakantie in eigen 
land en was het merkbaar drukker op het ’s-Gravenzandse strand. Dat resulteerde 
vooral in meer EHBO-gevallen. ‘Als GVRB zetten we actief in op preventie: we willen 
voorkomen dat mensen in problemen komen’, vertelt woordvoerder Tanya Middelburg. 
‘Daarom hebben we pakketjes met informatie over veilig strandbezoek in verschillende 
talen verspreid bij vakantieparken, campings en hotels, voeren we op het strand 
veel preventieve patrouilles uit en bieden we op het strand ook informatiefolders en 
polsbandjes aan. We blijven onszelf hierin steeds verder ontwikkelen en we blijven 
zoeken naar nieuwe manieren om strandgasten nog beter voor te lichten.’
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