
1

JAARVERSLAG

2021



2 3

ORGANISATIEVOORWOORD
’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 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 hulpver-
lener voor preventieve en repressieve hulpverlening op en rond het strand met kwalitatief 
goed opgeleide professionele vrijwilligers en ondersteund door kwalitatief goed materiaal.

Doelstellingen 
  De verdrinkingsdood bestrijden; 
  Hulp verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; 
  Het zwemmend en varend redden bevorderen; 
  Het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van  
   drenkelingen in het bijzonder; 
  Hulp verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de 
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
(GVRB). In dit jaarverslag geven wij u inzicht in 
onze resultaten, zowel operationeel als financieel, 
bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen 
waarmee wij bezig zijn als organisatie.  
 
Voor het tweede jaar op rij heeft de coronapande-
mie veel impact gehad op onze organisatie. Tijdens 
de eerste maanden van 2021 lagen bijna alle 
activiteiten stil. Gedurende het jaar was er weer 
meer mogelijk en hebben we veel van onze plannen 
kunnen realiseren.   
 
Vanuit onze doelstelling, het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood, zijn 
preventie, het geven van opleidingen en het verlenen van waterhulpverlening de belan-
grijkste zaken waarmee wij ons bezig houden.  
 
Op deze gebieden hebben we in 2021 stappen kunnen zetten. Zo hebben we samen met de 
Gemeente Westland een nieuwe preventiecampagne, voor een veilig bezoek aan het strand, 
kunnen realiseren. Daarnaast hebben we ons opleidingsprogramma voor het grootste deel 
kunnen afronden en daardoor in een kortere periode een beter resultaat dan 2020 
gerealiseerd.   
 
Op het gebied van waterhulpverlening kenmerkt 2021 zich als een bijzonder jaar. De inzet 
van de strandwacht was stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de alarmploeg heeft 
alle noodoproepen het hele jaar door kunnen beantwoorden. De nationale reddingsvloot 
eenheid (NRV) van de GVRB is in juli vier dagen ingezet geweest bij de overstromingen in 
Limburg. Onze vrijwilligers hebben met de NRV-eenheid onder andere hulpbehoevenden 
geëvacueerd en overstroomde gebieden verkend.  
 
In 2021 is ook de dienstverleningsovereenkomst tussen de Westlandse reddingsbrigades 
en Gemeente Westland herijkt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de continuering van de 
alarmploeg, jaarrond op het Westlandse strand en de Zandmotor. Met deze nieuwe over-
eenkomst kunnen we de GVRB de komende jaren een impuls geven en de taak waarvoor 
wij staan invulling geven.  
 
Tot slot gaat onze grote dank en waardering uit naar al onze vrijwilligers, actief in uitvoering of 
ondersteuning, die zich hebben ingezet voor de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. 
Evenveel dank voor de steun van onze samenwerkingspartners. Het is voor ons een eer om 
met zoveel betrokken en gemotiveerde mensen en partners te mogen werken.  

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

Patrick van Eijsden - voorzitter
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ONT WIKKELINGEN
Transformatieprogramma’s
In het najaar van 2020 heeft het bestuur van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
zeven transformatieprogramma’s vastgesteld. In 2021 is het bestuur voortvarend aan 
de slag gegaan met de zeven programma’s. Zo zijn ruim 50 projecten gedefinieerd onder 
de zeven transformatieprogramma’s die de komende jaren gerealiseerd gaan worden.  

Transformatieprogramma’s:  
 Î Visie, Kaders en Verantwoordelijkheden       Toekomst vast vastgoed 
 Î Vrijwilligers         Kennis
 Î Digitalisering         Externe samenwerking
 Î Waterhulpverlening 2025    

De verantwoordelijkheid voor de programma’s ligt bij de verschillende bestuursleden. 
Binnen het bestuur heeft bestuurslid Erik Willems in 2021 de algehele coördinatie 
verzorgd en de verschillende projecten opgestart samen met de verantwoordelijk 
bestuurders. De realisatie van de projecten vindt in nauwe samenwerking met commissies, 
werkgroepen en leden plaats. Tweede helft 2021 hebben we de eerste projecten al 
kunnen afronden. Hieronder een kort verslag van drie projecten.

 Î Strandvisie 2025: in oktober van 2021 heeft het bestuur de “strandvisie 2025” in ont-
vangst mogen nemen. Een werkgroep van leden heeft de ontwikkelingen op en rondom 
het strand in kaart gebracht, gekeken wat de impact is voor de strandveiligheid en mo-
gelijkheden aangedragen waarmee de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade de 
strandveiligheid de komende jaren een impuls kan geven en borgen voor de toekomst.  

 Î Gedragscode & brigadereglementen: binnen de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddings-
brigade kennen we een gedragscode en diverse reglementen (bijvoorbeeld het 
kledingreglement). Deze zijn belangrijk voor het functioneren van de vereniging 
en een kader waar we altijd op terug kunnen vallen als dat nodig mocht zijn. Het 
bestuur heeft de gedragscode en alle reglementen in samenhang bekeken en 
waar nodig in lijn gebracht en opnieuw vastgesteld.  

 Î WBTR: Met ingang van 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om wan-
bestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewen-
ste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het bestuur van de ‘s-Gravenzandse 
Vrijwillige Reddingsbrigade heeft alle wettelijke verplichtingen uit de WBTR waaraan de 
vereniging dient te voldoen vastgelegd in een bestuursbesluit WBTR. Als laatste stap 
dient nog een aanpassing in de statuten van de vereniging plaats te vinden. Hier heeft 
de vereniging meer tijd voor conform de WBTR. Dit zal in orde worden gemaakt bij de 
komende aanpassing van de statuten.

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 2021 kende het bestuur de volgende samenstelling:

  Patrick van Eijsden Voorzitter en ICT

  Peter Smoor Secretaris

  Niek Slegt Penningmeester

  Erik Willems  Vicevoorzitter en Transformatieprogramma’s

  Florian de Krom Operaties

  Daphne Smit Vrijwilligersbeleid en Voorlichting & Werving*

  Mathijs van de Kuil  Materiaal & Vastgoed

  Lars Pepermans Opleidingen**

* Per 24 april 2021 heeft Daphne Smit de portefeuille Voorlichting & Werving overgenomen 

 van Mathijs van de Kuil

** Per 24 april 2021 heeft Lars Pepermans de portefeuille Opleidingen overgenomen

 van Erik Willems
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Corona
Binnen het bestuur van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade is het bestuurslid 
Erik Willems als corona coördinator aangesteld. Deze coördinator is verantwoordelijk voor 
alle corona protocollen waarmee wij werken en houdt toezicht op de naleving hiervan.
  
De coronacrisis heeft in 2021 grote impact gehad op de activiteiten van de ’s-Gravenzandse 
Vrijwillige Reddingsbrigade. In het eerste kwartaal van 2021 lagen bijna alle activiteiten stil 
met uitzondering van digitale trainingen en overleggen.   
Eind eerste kwartaal heeft de vereniging voor haar hulpverleningstaak een ontheffing kunnen 
krijgen van Gemeente Westland zodat de lifeguards konden gaan trainen voor het strand-
seizoen. Daarnaast hebben we gedurende het jaar de meeste opleidingen kunnen geven en 
laten afronden. Op dit gebied hebben we een beter resultaat kunnen realiseren dan in 2020.   
  
Vanaf half november hebben we veel activiteiten wederom moeten staken door aanvullende 
corona maatregelen van de Rijksoverheid. Mede dankzij de ontheffing en met aanvullende 
maatregelen hebben activiteiten voor de hulpverleningstaak wel doorgang kunnen vinden.

Externe betrekkingen
Voor de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade is samenwerking met over-
heden, Reddingsbrigade Nederland, collega reddingsbrigades, collega hulpverleners, 
maatschappelijke organisaties en leveranciers van groot belang.   
  
Voor het uitvoeren van onze doelstelling werken wij nauw samen met deze partners. 
Regelmatig is er op alle niveaus, bestuurlijk en operationeel, overleg en afstemming met 
deze partners. De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade participeert constructief 
in deze overleggen om de doelstelling waarvoor wij staan als organisatie te realiseren.  

Dienstverleningsovereenkomst 2022
Op initiatief van het college van burgemeester en wethouders van de toenmalige Gemeente 
’s-Gravenzande is op 28 februari 1950 de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade op-
gericht met als doelstelling het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood langs de 
’s-Gravenzandse Noorzeekust.  
  
Sinds 1950 is er een nauwe relatie met de overheid, eerst met Gemeente ’s-Gravenzande 
en vandaag de dag met Gemeente Westland. In overeenkomsten tussen beide partijen 
ligt de samenwerking vast op het gebied van kwaliteit, eigendommen en financiën. 

De laatste samenwerkingsovereenkomst komt uit 2013. De afgelopen jaren zijn er 
diverse ontwikkelingen op en rondom het strand van Westland gaande, met als gevolg 
dat de overeenkomst uit 2013 niet optimaal meer aansluit.  
  
Voor beide Reddingsbrigades in Westland was dit aanleiding om met Gemeente Westland 
in gesprek te gaan over het herijken van de bestaande dienstverleningsovereenkomst 
2013. Tijdens constructief verlopen overleg hebben beide reddingsbrigades en Gemeente 
Westland overeenstemming bereikt over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.   
  
Met ingang van 2022 gaan de Westlandse reddingsbrigades het strand langer bewaken, 
tot en met eind september. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet van de 
alarmploeg, het hele jaar 24 uur per dag, op het Westlandse strand en de Zandmotor. 
De afspraken met provincie Zuid-Holland aangaande de inzet van de alarmploeg uit 2011 
voor de periode tot en met 2021 gaan over naar deze dienstverleningsovereenkomst. 
Provincie Zuid Holland en Gemeente Westland hebben hier met elkaar afspraken over 
gemaakt. Deze overeenkomst geeft de reddingsbrigades tevens meer financiële ruimte 
om te investeren in bestaande en nieuwe ontwikkelingen.   
  
Nadat de drie partijen, Gemeente Westland, Monsterse Reddingsbrigade en ’s-Graven-
zandse Vrijwillige Reddingsbrigade de overeenkomst hebben goedgekeurd binnen de 
eigen organisaties is de overeenkomst vrijdag 3 december 2021 door de drie partijen 
ondertekend op strandpost Vlugtenburg. De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
is blij met dit bereikte resultaat. Deze overeenkomst legt een stevig fundament onder 
onze organisatie, waardoor we ons kunnen blijven ontwikkelen en zo onze doelstelling, 
ook de komende jaren kunnen blijven realiseren. Het bevestigt de lange relatie met de 
lokale overheid en het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben.

Betrokkenheid lokale gemeenschap
DDe lokale gemeenschap is altijd betrokken geweest bij de ’s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade. Dat komt op diverse manieren tot uiting. In 2021 zijn we wederom 
verrast met een cheque van de Rabobank Clubsupport actie ter waarde van 3.500 euro. 
Voor het derde jaar op rij heeft onze vereniging de meeste stemmen mogen behalen. 
Wij ervaren dit als grote steun voor ons werk. De cheque zal gebruikt worden voor het 
vernieuwen van onze meldkamer op strandpost Vlugtenburg.
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Opleidingen
Binnenwateropleiding

EHBO-opleiding

Strandwachtopleiding

Vaaropleiding

Overige opleidingen

Organisatie
RedNed contributie

Secretariaat/bestuurskosten

ICT

Huisvestingskosten TOC ZW9

Voorlichting

Bindingsactiviteiten

Operaties
Gerelateerde kosten bewaking

Exploitatie materiaal

Aanschaf klein materiaal

Verzekeringen

Zandmotor
Exploitatiekosten Zandmotor

Exploitatie materiaal

Persoonlijke uitrusting & Reddingsmiddelen

ICT

Opleidingen & oefeningen

Organisatie
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FINANCIËN
Operationele inzet en samenwerking
De GVRB heeft 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar vrijwilligers en materiaal stand-by 
staan voor inzetten op en rond het strand. We zijn voor de strandbewaking aanwezig van 
15 mei tot 15 september in de weekenden en in de zomervakantie ook op doordeweekse 
dagen. Wanneer de GVRB niet aanwezig is voor de strandbewaking, staat er een alarmploeg 
stand-by om de alarmeringen vanuit de 112-meldkamer of het Kustwachtcentrum op te 
vangen. Voorbeelden hiervan zijn vermissingen op land en water, zwemmers of vaartuigen 
in problemen, gewonde personen en dieren en/of ondersteuning van een andere 
hulpdienst. De alarmploeg bestaat uit 30 goed opgeleide en geoefende lifeguards.  Er 
wordt regelmatig samengewerkt en geoefend met de Monsterse Reddingsbrigade en 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, met de Nederlandse Kustwacht, 
brandweer en politie.

Aanwezigheid 2021
Totaal aantal vrijwilligersuren:  7081
Strandbewaking weekend en feestdagen: Zaterdag 15 mei t/m zondag 12 september
Strandbewaking doordeweeks: Maandag 12 juli t/m vrijdag 27 augustus
Alarmploeg:  24/7 

Start van het bewakingsseizoen
Alle strandwachters konden in april hun vijf dagen opgeven via het online strandwachtrooster 
in onze ledenportal. Nieuw was dat er ook minimaal 1 doordeweekse dag opgegeven 
moest worden. Deze voorwaarde is ingevoerd om te zorgen voor een betere bezetting 
op de doordeweekse dagen tijdens de zomervakantie. Gelukkig was dit voor bijna alle 
strandwachters geen probleem en hadden we een mooi rooster om het seizoen te starten. 
Na de algemene oefening in mei, bedoeld voor alle strandwachtleden, was iedereen klaar 
voor het bewakingsseizoen. 

Net als in 2020 hadden we in 2021 nog te maken met de corona pandemie en de strenge 
maatregelen daaromheen. Gelukkig waren er richting de zomer weer meer versoepelingen 
en konden we de strandbewaking goed neerzetten. Door het mindere weer hadden we het 
in de zomerperiode een stuk minder druk dan in de warme zomer van vorig jaar.

Preventie
Als het om onze aanwezigheid als strandwacht gaat, is onze hoofdtaak 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. 

Om de doelstellingen van de GVRB te realiseren en de inzet van vrijwilligers te faciliteren, 
zijn gezonde financiën van groot belang. Voor 2021 is gewerkt met een sluitende be-
groting waarbij de gemeentelijke bijdrage voor dienstverlening, provinciale subsidie, 
ledencontributies en giften de belangrijkste bronnen van inkomsten waren.

Financieel overzicht 2021

Inkomsten
Gemeentelijke inkomsten  € 122.625
Provinciale inkomsten  € 46.012
Overige inkomsten € 20.821
  € 189.458
Uitgaven
Operaties  € 107.666
Opleidingen  € 14.959
Organisatie  € 20.691
Zandmotor bewaking  € 46.012
  € 189.328

Resultaat 2021  € 130

OPERATIES
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We zijn 7 keer opgeroepen door de Meldkamer Brandweer, onder andere voor 
watersporters of vaartuigen in de problemen, een vermist meisje en 2x voor inzet bij de 
overstromingen in Limburg. De Meldkamer Ambulance heeft ons 2 keer opgeroepen. We 
zijn 1 keer opgeroepen door het Kustwachtcentrum voor zwemmers in de problemen bij 
de blokkendam. 
Daarnaast zijn we op basis van eigen waarneming of lokale alarmering 14 keer in actie 
gekomen voor hulp op het stand of in zee. Veelal ging het hier om hulp aan kitesurfers 
en zeilers. Ook is er 3 keer hulp verleend aan dieren en hebben we 3 keer assistentie 
verleend aan derden, zoals het lostrekken van voertuigen en het helpen bij een kapotte 
fiets.

Hulpverlening 2021
Waterhulpverleningen (watersporters/zwemmers): 16
Eerste hulp op het strand:  3
Hulp aan dieren:   3
Assistentie derden:  3
NRV inzetten:  2
Grotere vermissingen op het strand:  2
Assistentie ambulance; patiënt vervoer:  1

Op de posten heeft altijd minimaal één van de strandwachters de rol van piket. Degene 
met de rol van 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 ge-
houden 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. Bijvoorbeeld door het afzetten van een 
strekdam met scherpe stenen.
In 2021 hebben we 1 keer de rode vlag gehesen, wat betekent dat er niet gezwommen mag 
worden, in dit geval in verband met naderend onweer.
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. Veelal 
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.

In actie voor hulpverlening

Ondanks dat de zomer van 2021 weinig mooi zomerweer met zich meebracht hebben we 
niet stil gezeten. Het aantal grotere EHBO-gevallen was vergelijkbaar met eerdere jaren 
en ook het aantal hulpverleningen bleef vrijwel gelijk. De alarmploeg is een aantal keer 
opgeroepen voor hulpverleningen buiten het bewakingsvenster om.

Algemene cijfers 2021
Totaal aantal EHBO (klein/groot):  113/26
Totaal aantal vermissingen:  11
Totaal aantal hulpverleningen: 30
Preventieve maatregelen: 10

Gedurende het strandwachtseizoen hebben we 113 kleine EHBO-gevallen behandeld, 
zoals splinters, kleine verwondingen en kwallenbeten. Daarnaast waren er 26 grotere 
EHBO gevallen, zoals hoofdletsel, pijn op de borst, grotere verwondingen, een 
onwelwording, verstuikte enkels, een hondenbeet en een wespensteek. Daarnaast 
hebben de strandwachters zo’n 11 keer ouders met hun zoekgeraakte kinderen weten te 
herenigen.

Het totaal aantal hulpverleningen (veelal aan watersporters) kwam in 2021 uit op 30. Van 
deze 30 hulpverleningen waren er 20 op basis van eigen waarneming of lokale alarmering 
en 10 op basis van een oproep via de pager. 



12 13

Aan het eind van het seizoen hadden we te maken met 2 grote vermissingen op het strand. 
Op vrijdagmorgen 3 september werden we opgeroepen door de Meldkamer Brandweer 
voor een vermissing van een meisje in Den Haag. Normaal spelen vermissingen niet zo 
vroeg op de dag. In Den Haag werd al uitgebreid gezocht, wij gingen verder zoeken in ons 
bewakingsgebied en Hoek van Holland. Na (voor ons) een uur zoeken, werd het meisje 
gevonden bij de McDonalds in Loosduinen.

Op zaterdagmiddag 4 september, na de strandwachtexamens, kwam bij ons de melding 
binnen van een vermissing van een verstandelijk beperkte jongeman uit Duitsland. In dit 
geval werd er direct met de politie contact gezocht en zij kwamen later ook op locatie. De 
begeleider gaf ons het signalement en we zijn gaan zoeken. Ter ondersteuning is er contact 
gezocht met de Strandwacht Hoek van Holland en de Monsterse Reddingsbrigade. We 
hebben het gebied richting Hoek van Holland en Monster uitgebreid nagezocht, inclusief de 
strandtenten en op zee werd met eenheden gezocht. Uiteindelijk bleek de gezochte man 
tijdens de zoekactie al bij de EHBO Hoek van Holland te zijn gebracht. Hier is hij door ons 
opgehaald en op Vlugtenburg herenigd met zijn groep.

Inzet van de gespecialiseerde NRV-eenheid
De GVRB beschikt over specialistisch reddingmateriaal dat bedoeld is om mee te werken 
tijdens grootschalige waterincidenten zoals overstromingen. Dit reddingsbrigade onderdeel 
van de Nationale Reddingsvloot, die bestaat uit 88 eenheden verspreid over het hele land, 
wordt bemand door gekwalificeerde leden van de reddingsbrigade en de brandweer. 

In februari was de inzet van het team gewenst in de polders in de omgeving van Molenhoek 
in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Een onofficiële schaatsmarathon veroorzaakt 
drukte wat in combinatie met de ingezette stevige dooi en de drukte geen goede combinatie 
vormde. Er ontstonden wakken waar schaatsers mogelijk in konden vallen en er waren veel 
verwondingen en botbreuken. De reddingsbrigade en veiligheidsregio achtten de inzet van 
meer lifeguards noodzakelijk en daarom werd de Nationale Reddingsvloot gealarmeerd. 
In twee uur tijd waren 55 lifeguards en 14 eenheden ter plaatse, waaronder een eenheid 
met vier personen van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Gelukkig is een 
intensieve inzet uitgebleven en kon het team aan het einde van de middag terug naar huis.

Heftige regenval heeft in juli hoogwater en overstromingen veroorzaakt in Limburg. Met 
name het gebied in en rondom Valkenburg aan de Geul was ondergelopen. In de nacht van 
14 op 15 juli werd de eerste eenheid van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
gevraagd met spoed naar Maastricht te komen alwaar men samen met andere eenheden 

ingezet werd in het centrum van Valkenburg. Hier stond de eenheid stand-by om te reageren 
op 112-meldingen en later werden zij ingezet om bewoners te evacueren uit het gebied. Een 
tweede eenheid uit ’s-Gravenzande kwam in de middag ter plaatse. De beide eenheden 
overnachtten in het gebied en werden de volgende dag wederom met spoed ingezet in de 
dorpen Geulle aan de Maas, Bunde en Meerssen. Het risico op een dijkdoorbraak was zeer 
groot, maar gelukkig is deze door de inzet van Rijkswaterstaat en Defensie uitgebleven. De 
eenheden hebben stand-by gestaan en inwoners de noodzakelijke hulp geboden. Aan het 
einde van de middag zijn alle eenheden ingerukt en naar huis gegaan.
Omdat het hoge water zich verplaatste zijn er op 17 en 18 juli opnieuw eenheden naar 
Limburg gegaan en hebben stand-by gestaan langs de rivier de Maas, tussen Gennep 
en Roermond. Een echte inzet is uitgebleven. Beide inzetten zijn op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau geëvalueerd met als doel om bij een nieuwe inzet een hogere kwaliteit te 
leveren. 

Andere evenementen
Normaal gesproken dragen we niet alleen zorg voor de bewaking en hulpverlening op het 
strand, maar zijn er diverse activiteiten daarbuiten die door ons worden bewaakt of waar we 
aan deelnemen. Denk hierbij aan het varend corso en diverse hardloop- en fietswedstrijden 
op het strand. Veel van deze evenementen gingen dit jaar niet door in verband met corona. 
Wel hebben we de Reddingsbrigade Vlaardingen kunnen helpen met het bewaken van de 
Sinterklaasintocht van Maassluis. Daarnaast is er toezicht geweest bij de halve marathon 
van Ter Heijde.
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MATERIAAL EN VASTGOED

Schades en beheer
Doordat leden schade in het systeem hebben gemeld is het voor de commissie overzichtelijker 
geworden om te zien wat de statussen van de verschillende eenheden zijn. Daarnaast kunnen 
wij zien of er terugkerende schades zijn die we in de toekomst zouden kunnen voorkomen. 
Een actueel voorbeeld hiervan zijn de (pols en nek) seals van onze RescueWaterCraft 
droogpakken. Deze seals drogen uit en scheuren gemakkelijk, waardoor de pakken niet 
meer waterdicht zijn en dus niet meer inzetbaar zijn. Samen met de leverancier (Maritech) 
hebben wij een instructievideo gemaakt om de pakken aan- en uit te trekken. Daarnaast 
hebben wij bij één van de defecte RWC-pakken, als test, de seals al vervangen voor een 
dikkere, robuustere variant. Dit is positief bevallen waarop wij hebben besloten om alle 
originele seals te vervangen voor de dikkere variant. Verder hebben wij het afgelopen jaar 
weinig schades gehad die onze operationele inzetbaarheid in gevaar hebben gebracht.

Inzetbaarheid van het materiaal
Verschillende teams van de reddingsbrigade zijn ingezet in Limburg tijdens de overstromingen 
van afgelopen jaar. Een misschien onderbelicht onderdeel in het geheel is het werk dat er op 
de achtergrond plaatsvindt tijdens zo’n calamiteit. Op het moment dat er bij ons een verzoek 
binnen kwam om een eenheid met bemanning richting Limburg te sturen, werd er direct 
op verschillende niveaus binnen de club geschakeld. De vertrekkende ploeg werd zo goed 
mogelijk op pad gestuurd, wat gezien het tijdstip van vertrekken (03:00 uur), een behoorlijke 

uitdaging was. Tevens is het belangrijk dat er voldoende inzetcapaciteit achterblijft voor het 
eigen inzetgebied. Op het moment van de inzet was onze NRV-eenheid bij Reddingsbrigade 
Nederland in onderhoud. Deze is door RN zo spoedig mogelijk in gereedheid gebracht en naar 
het inzet gebied getransporteerd. Dit zorgde voor een noodzaak tot goede communicatie over 
en weer. Bijvoorbeeld: zijn alle inzet materialen wel meegenomen en weet onze bemanning 
dat de eenheid onderweg is? Bij terugkomst van de ingezette eenheden is al het materiaal 
met man en macht zo snel mogelijk weer operationeel gemaakt. 

GVE-1.19
Na 10 trouwe dienstjaren hebben wij afscheid genomen van onze ‘oude’ GVE 1.19. Aangezien 
de wens is om, zo ver als mogelijk, twee identieke vaartuigen te hebben was het zoeken 
naar een geheel ‘nieuw’ model niet meer nodig. Wij hebben immers in 2020 een RNR 490 
aangeschaft ter vervanging van de GVE 1.29. De keuze voor dit model was duidelijk voor de 
werkgroep, maar Evinrude heeft helaas de keuze gemaakt om te stoppen met het maken van 
buitenboordmotoren. Hierdoor kwam er toch een klein primeurtje voor onze reddingsbrigade, 
wij zijn namelijk de eerste reddingsbrigade met een RNR 490 voorzien van een Yamaha 
motor. Op 17 juni mochten wij in IJmuiden bij Reddingsbrigade Nederland onze nieuwe GVE 
1.19 in ontvangst nemen. Geheel in stijl hebben twee leden de boot meteen goed uitgetest 
door vanuit de haven van IJmuiden naar het strand van ‘s-Gravenzande te varen. 



16 17

Videoconferencing 
Binnen de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade zijn naast het bestuur, commissies 
en werkgroepen actief. Deze platformen vergaderen regelmatig met elkaar en worden er 
opleidingen, trainingen, instructies en briefings gehouden.   
  
In het gebouw TOC Zuid-West 9 beschikt de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
over een opleidingslokaal en een vergaderkamer. In 2021 zijn deze beide ruimtes 
voorzien van video conferencing. Hierdoor kunnen deelnemers aan bijeenkomsten fysiek 
of digitaal deelnemen. Door deze investering kunnen onze vrijwilligers altijd deelnemen 
aan bijeenkomsten, wat aansluit bij de wensen van onze vrijwilligers.

Tablets hulpverleningsvoertuigen 
De beide hulpverleningsvoertuigen van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
zijn in 2021 voorzien van een tablet PC. Door middel van de tablets in de 
hulpverleningsvoertuigen kunnen de lifeguards van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade ondersteunde informatiesystemen raadplegen en van informatie worden 
voorzien tijdens de reguliere strandbewaking en inzet bij hulpverleningen. Het uitrusten 
van onze hulpverleningsvoertuigen met tablets ondersteunt het werk van onze lifguards 
bij inzet voor de strandwacht en de alarmploeg.  

ICT

Informatie en Communicatie Technologie is niet meer weg te denken binnen de 
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Het ondersteunt onze vrijwilligers en vereniging 
bij al haar activiteiten. Tevens worden we steeds afhankelijker van onze ICT systemen bij 
onze werkzaamheden, zeker tijdens de coronapandemie hebben bijvoorbeeld opleidingen 
en overleggen alleen in digitale vorm doorgang kunnen vinden.   
  
In het meerjarenbeleidsplan 2022 tot en met 2025 is ICT een van de zeven transformatie 
programma’s. De komende jaren wil de vereniging hier verdere stappen in gaan zetten en 
investeren. Hierdoor wil de vereniging de vrijwilligers maximaal ondersteunen bij de vele 
activiteiten voor de vereniging. Daarnaast sluit het aan bij de wereld van de vrijwilligers 
van vandaag en morgen en kan de vereniging een moderne vrijwilligersorganisatie blijven.  

Commissie ICT
Binnen de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade is de commissie ICT verant-
woordelijk voor alle ICT-systemen en nieuwe ontwikkelingen. Intern zijn zij het eerste 
aanspreekpunt voor onze vrijwilligers en onderhouden zij contact met partners en lever-
anciers. Begin 2021 heeft de commissie afscheid moeten nemen van een commissielid, 
maar gelukkig zijn er later in het jaar twee nieuwe commissieleden benoemd. De com-
missie bestaat sinds eind 2021 uit vier personen.  

ELO platform
In 2021 heeft de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingbrigade een overeenkomst gesloten 
voor een elektronische leeromgeving (ELO-platform). Door middel van het ELO-platform 
kan de vereniging theorie opleidingen, trainingen en instructies digitaal aanbieden.   
  
Vrijwilligers kunnen op een voor hun geschikte tijd deelnemen en hoeven alleen nog 
fysiek deel te nemen aan de praktijk onderdelen van de opleidingen, trainingen en 
instructies. Hierdoor kunnen onze vrijwilligers efficiënter hun tijd indelen en gebruiken 
voor onze vereniging. Daarnaast brengen we hiermee het kennisniveau van onze vrijwil-
ligers op een hoger niveau, omdat zij onafhankelijk van plaats en tijdstip bij de lesstof 
kunnen.

In 2021 is er een start gemaakt met de implementatie van het platform. Vanaf 2022 
gaan we als vereniging gebruik maken van het ELO-platform. Deze investering is mede 
mogelijk gemaakt door de opbrengt van de Rabobank Clubsupport. 
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Ontwikkelingen 
Het jaar 2021 stond in het teken van het inahalen van de achterstand van het jaar ervoor. 
De commissie en haar instructeurs hebben de schouders er onder gestoken en hebben dit 
kunnen realiseren. Alle opleidingen hebben doorgang kunnen vinden. In het voorjaar zijn de 
examens schipper doorgegaan met de kandidaten die in 2020 opgeleid zijn.

Over de zomer heen zijn nieuwe strandwachten en chauffeurs opgeleid die hun examen 
in september met succes hebben afgerond. Ook zijn in de zomer de nieuwe lichting 
schippers begonnen met hun opleiding. Op de valreep hebben we vlak voor het ingaan van 
nieuwe en strengere maatregelen de zwembadexamens kunnen afnemen. Deze waren in 
verband met eerdere maatregelen al uitgesteld naar november.

Dit jaar is ook een start gemaakt met de Elektronische Leeromgeving (ELO) voor de 
toekomstige opleidingen. Deze ELO gaat delen van de theorieles vervangen en aanvullen 
waardoor de opleidingen beter en flexibeler worden. Daarnaast is dit jaar voor het eerst 
een deel van de opleiding Senior Lifeguard gedraaid. 

OPLEIDINGENVRIJWILLIGERSBELEID

Verenigingsleven
In 2021 hebben we ons gericht op wat wel kan. We hebben een zeskamp op het strand 
voor de jeugd georganiseerd en een hele gezellige BBQ bij de Oase gehouden ter afsluiting 
van het strandseizoen. We hebben Sinterklaas gevierd met onze jeugdleden; het zwembad 
was helaas gesloten, maar op een andere creatieve manier kon dit toch doorgang vinden. 
Aan het eind van het jaar hebben we onze strand- en kaderleden weer bedankt voor hen 
inzet afgelopen jaar met een heerlijke borrelplank voor thuis.  
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 
heropenen. 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. 

Kampcommissie 
Helaas kon het kamp in 2021 geen doorgang vinden vanwege corona, ondanks alle 
inspanningen om te kijken wat er wel mogelijk was. In 2022 gaan we er weer voor en 
inmiddels is het kamphuis voor 2022 vastgelegd. 
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VOORLICHTING EN WERVING

Afgelopen jaar was de kerntaak van de GVRB – het geven van voorlichting over 
strandveiligheid – extra belangrijk. We hebben hierin de samenwerking gezocht 
met de Gemeente Westland en de Monsterse Reddingsbrigade. Hier is een mooie 
voorlichtingscampagne uit voort gekomen. Veilignaarhetstrand.nl stond hierin centraal. 
Er zijn spotjes voor de WOS opgenomen, flyers gedrukt, een nieuwsitem bij de WOS en 
extra vlaggenmasten als pilot op het strand zelf.  

Het plan wat in 2020 is opgesteld om de voorlichting voor het strandbezoek te intensiveren, 
is doorgezet. Dit jaar zijn er weer uitgebreide informatiepakketten in verschillende 
talen gemaakt met posters en folders over strandveiligheid. Deze zijn verspreid bij alle 
accommodaties. Als gevolg van de samenwerking met  Reddingsbrigade Monster en de 
Gemeente Westland, hebben we dit kunnen uitbreiden naar andere dorpskernen in de 
Gemeente Westland.  

De commissie V&W blijft – juist ook in 2022 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. 

Cijfers

Opleidingen Aantal Aantal Aantal Aantal
  kandidaten geslaagd lesuur genoten 
      lesuren

Varend redden voor waterscooter  5 5 16 80
basisopleiding   
Varend redden voor waterscooter  0 0 3 0
herhalingsexamen    
Binnenwateropleiding (Junior Redder,   99 97 28.8 2138.4 
Life Saver en Zwemmend redder)* 
Basisopleiding EHBO**  0 0 22 0
Rijopleiding Reddingsbrigadechauffeur 6 6 30 180
Optische- en geluidsignalen  7 7 4 28
Rijopleiding Tractorbestuurder  0 0 4 0
Life Saver Beach  4 4 82 328
Junior Lifeguard Beach  5 5 82 410
Lifeguard Beach  5 4 82 410 
Lifeguard Schipper Beach***  5 5 82 410
Klein Vaarbewijs I 10 10 10 100

Totaal 146 143 445.8 4048.4

*  Examen november 2021 (lessen 60% doorgang)
**  Examen is begin 2022
*** Twee examens
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Naamsverandering
In navolging van andere (professionele) hulpverleningsorganisaties heeft het Team Opvang 
Collega’s haar naam veranderd in Team Collegiale Opvang (TCO). Deze naamsverandering zorgt 
tevens voor minder verwarring met de aanduiding voor ons Trainings- en Opleidingscentrum 
(TOC).

Team Collegiale Opvang
Afgelopen jaar hebben de leden van het TCO een training gevolgd om de kennis te vergroten 
en op peil te houden. Dit betrof een training voor opvang en nazorg en een training voor 
vertrouwenspersonen. 

Dit jaar is het TCO weer betrokken geweest bij verschillende incidenten en zijn ze ingezet op 
de momenten wanneer dit nodig was, bijvoorbeeld na de inzet in Limburg. We zien dat het TCO 
en de vertrouwenspersonen steeds beter gevonden worden door al onze leden en dat is een 
mooie ontwikkeling. Via de reguliere nieuwsbrieven van de GVRB worden de leden meerdere 
keren per jaar op de hoogte gehouden door het TCO.

TEAM COLLEGIALE OPVANG GVRB IN HET NIEUWS

‘s-Gravenzande, 12 november 2021

GVRB haalt €3.500,-- op bij de 
Rabo Clubkas Campagne

GVRB heeft een fantastische cheque ontvangen 
van Rabobank Westland voor de Rabo ClubSupport! 

Een hele mooie bijdrage voor onze nieuwe meld/radiokamer. 

Iedereen die op ons heeft gestemd: bedankt!
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PERSBERICHT              ’s-Gravenzande, 16 juni 2021

Hitte dwingt tot vroege start: ‘Wij doen het graag’

Het seizoen is nog niet begonnen, maar toch zijn de reddingsbrigades langs de 
Westlandse kust al volop in touw. De combinatie van subtropische temperaturen, 
aflandige wind en de drukte dwingt de vrijwilligers op de vroege woensdagmiddag 
tot een vroege start. ,,Wij doen het graag.”

We zijn vandaag met vijf mensen op het strand aanwezig”, zegt voorzitter Roel 
Batelaan van de Monsterse reddingsbrigade. Hoewel zelf niet actief als lifeguard, is 
hij vandaag toch op het strand te vinden. Om te kijken hoe de vrijwilligers het maken. 
En voor een overleg in de strandpost, die een weids uitzicht over de kustlijn biedt.

Vrijwilligers
De aanwezigheid van de strandmeesters is bijzonder. Onder normale omstandigheden 
houden de vrouwen en mannen van de reddingsbrigade buiten het hoogseizoen 
uitsluitend in het weekeinde een oogje in het zeil. Alleen tijdens de zomervakantie 
wordt de aanwezigheid opgevoerd tot zeven dagen per week. Veel vrijwilligers hebben 
om die reden de datum van 17 juli met rood omcirkeld in de agenda. Vanaf die dagen 
zijn alle scholen minimaal zes weken dicht.

Uitzonderingen bevestigen echter de regel, zegt Batelaan. ,,Op ad-hocbasis zijn we 
eerder dit seizoen actief geweest toen het warm was”, zegt hij. ,,Vandaag hebben we 
voor het eerst een volledige bezetting gepland. De reden is logisch. De temperatuur 
loopt vanmiddag op tot tegen de 30 graden. Dat trekt heel veel mensen, mede omdat 
de basisscholen vanmiddag dicht zijn. Vanaf half 1 rijden we over het strand.”

Statistiek
In potentie is het een dag die niet gespeend is van gevaar. De wind waait uit het 
oosten, hetgeen voor extra gevaar op het water zorgt. ,,Bij aflandige wind komen 
zwemmers eerder in problemen”, weet Batelaan. ,,Vooral mensen op een ligbedje 
kunnen ineens wegdrijven tot ver van de kustlijn. We waarschuwen ook ouders die 
kleine kinderen een vlindertje om doen. Die lijken veilig, maar zijn het niet.”

Toch kan de rode vlag (ga niet zwemmen) in de kast blijven. Vandaag wappert de 
rood/gele vlag boven de strandpost, als geruststellend teken dat het strand wordt 
bewaakt. De temperatuur van het zeewater is op dit moment een vriend van de 
strandwachten. Met dank aan de vorstperiode in februari, gevolgd door het koude 
voorjaar.

Onderkoeling
,,Het water is 14 graden en dat vinden de meeste mensen te koud om te gaan 
zwemmen”, zegt de voorzitter. Maar ook deze gunstige omstandigheid heeft een 
keerzijde. ,,Bij degenen die wel gaan zwemmen, ligt onderkoeling op de loer. Verder 
kunnen er muistromen zijn, waardoor mensen ineens de zee in worden gesleurd.”

De Monsterse reddingsbrigade, verantwoordelijk voor het noordelijke deel van de 
Westlandse kustlijn, staat er aan het begin van het seizoen goed voor, meldt Batelaan. 
,,Met zeventig lifeguards kunnen we deze zomer het werk goed aan. Verder zijn we blij 
met de opening van De Boetzelaer. In het zwembad kunnen we als vanouds trainen.”

Jongeren
De reddingsbrigade in ‘s-Gravenzande, verantwoordelijk voor de kustlijn tussen 
Monster en Hoek van Holland, kan ook positieve berichten verspreiden. ,,We hebben 
een eigen kweekvijver”, zegt woordvoerder Tanya Middelburg. ,,Daardoor stromen er 
elk jaar jongeren onze ploeg in. Ook verwelkomen we zij-instromers, mensen die een 
bijdrage willen leveren aan de strandveiligheid.”

Een oproep op de interne communicatiekanalen was dan ook voldoende om op 
deze woensdag een volwaardige reddingsploeg op de been te brengen. ,,Beide 
strandposten zijn bezet en we waken vanuit de auto en vanaf de waterscooter over 
de veiligheid van de strandgasten.”

bron: AD.nl
www.ad.nl/westland
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GVRB IN HET NIEUWS

PERSBERICHT   ’s-Gravenzande, 15 juli 2021

‘Onze’ reddingsbrigades met spoed naar Limburg om te helpen 

Tientallen redders uit onze regio zijn in de nacht van donderdag op vrijdag naar 
Limburg vertrokken, om daar hulp te verlenen aan mensen die zijn getroffen door de 
extreme wateroverlast. Zo helpen ploegen van de reddingsbrigade uit onder meer 
Monster, Den Haag en Zoetermeer  met de evacuatie van een verzorgingstehuis in 
Valkenburg.

Limburg wordt geteisterd door extreme wateroverlast als gevolg van zware regenval 
de afgelopen dagen. Huizen, verzorgingstehuizen en hotels zijn geëvacueerd 
en honderden mensen zitten deze vrijdag zonder stroom. In de middag en avond 
verwacht het KNMI nog 10 tot 20 millimeter regen in Limburg, wat samen met het 
stijgende rivierwater voor nog meer overlast zal zorgen.

Eenheden van reddingsbrigades uit onze regio werden ‘s-nachts opgeroepen 
om af te reizen naar Limburg, om te helpen. Er is een peloton geformeerd uit de 
Reddingsbrigades van ’s-Gravenzande, Monster, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-
Voorburg en Den Haag. ,,Uit Monster, Zoetermeer, Den Haag. bron: AD.nl  
Lees verder op AD.nl
www.ad.nl/westland

PERSBERICHT          ’s-Gravenzande, 20 juli 2021

Westlandse redders weer terug uit Limburg: 

‘Normaal zie je dit soort dingen alleen in films’

Een gevoel van trots, dat is wat achterblijft nadat de vrijwilligers van de 
reddingsbrigade terug zijn gekeerd uit Limburg. In de gebieden waar de situatie 
het meest kritiek was, konden Westlanders van toegevoegde waarde zijn.

“Normaal zie je dit soort dingen alleen op televisie of in films en nu sta je er opeens 
zelf middenin. Natuurlijk heb ik vanuit mijn rol wel grote reddingen en zoekacties 
gedaan, maar zo’n ramp heb ik nog nooit gezien”, vertelt Martin Hoogslag. Hij is 
officier van dienst (OVD) bij reddingsbrigade Monster.

“Eigenlijk ben ik coördinator van het reddingsteam en bij grote calamiteiten overleg ik 
met andere hulpdiensten, zoals politie, ambulance en brandweer”, legt hij uit. ,,Alle 
hulpdiensten leveren in zo’n situatie een OVD, die gaan bij elkaar zitten en stemmen 
af wat er moet gebeuren.”
In diezelfde rol gingen hij en Dexter Kluin afgelopen weekend ook naar Limburg, de 
provincie die werd geteisterd door overstromingen en wateroverlast nadat er heel 
veel regen viel. Hij startte in Valkenburg aan de Geul, een stroompje dat opeens in 
een kolkende rivier veranderde en het centrum volledig opslokte.

Flauwgevallen
Daphne Smit van Reddingsbrigade ‘s-Gravenzande was ook in Valkenburg. ,,We 
gingen op tractoren mee het gebied in om mensen te evacueren. Daarnaast hebben 
we EHBO verleend. Zo was er een meisje dat was flauwgevallen. Uiteindelijk waren er 
vooral veel geschrokken mensen die we even gerust konden stellen.”
Een beeld dat haar nog op het netvlies staat is een vrouw van 90 die uit haar huis 
moest worden gehaald en slecht ter been was. ,,Ze kon onderweg eigenlijk niet meer 
staan en een andere vrouw uit de wagen bood haar haar rollator aan. Het onderlinge 
medeleven was erg groot. Dat was een mooi moment.”

bron: AD.nl     Lees verder op AD.nl
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PERSBERICHT       ’s-Gravenzande, 29 december 2021

Druk 2021 voor vrijwillige Westlandse reddingsbrigades

Kitesurfers in nood, zwemmers die door de golven worden meegesleurd of 
strandgasten die flauwvallen. Met bijna ruim 380 acties langs de Westlandse kust 
hebben de Westlandse reddingsbrigades na het topjaar 2020 ook een druk 2021 
gekend.

Ruim vijfhonderd vrijwilligers zorgen samen voor een veilige Westlandse kust. Zowel 
de ‘s-Gravenzandse post als de Monsterse zijn elk 191 keer, samen 382 keer, 
in actie gekomen aan de kust. De reddingsbrigades hebben ontheffing om op de 
strandpost te zijn en werken volgens protocol.

“Het was druk, ook voor de alarmploeg die bij noodgevallen wordt opgeroepen. Die 
is ook buiten het seizoen in actie gekomen,” zegt Roel Batelaan, voorzitter van de 
Monsterse reddingsbrigade. De alarmploeg alleen al is dit jaar 38 keer ingezet.

Van het totaal telde de Monsterse reddingsbrigade 102 grotere inzetten. De 
vrijwilligers zijn in actie gekomen bij bijvoorbeeld vermissingen en noodsituaties op 
zee, hebben reanimaties en EHBO uitgevoerd en hulp verleend bij een vondeling. De 
lifeguards zijn 16 keer uitgerukt naar de Zandmotor voor hulpverlening.

Los van het werk aan de kust heeft de reddingsbrigade van Monster EHBO-assistentie 
verleend op corona-priklocaties.

Batelaan is zelf een EHBO’er. Hij heeft veel onwelwordingen gezien, vooral onder de 
jongere doelgroepen. “Dat er wordt gepraat over het afschaffen van de 15 minuten 
pauze na een vaccinatie begrijp ik niet.”

Limburg
Bij de overstromingen van Limburg in juli zijn vijf Westlandse reddingsteams naar het 
zuiden afgezakt. Monster stuurde twee teams om te helpen bij evacuaties. Ook heeft 
de Monsterse reddingsbrigade twee officieren van dienst geleverd. 

“Die hebben buiten de Westlandse teams regie gevoerd, zoals de brandweer dat 
ook doet. Wij werken samen met de brandweer en konden met een voertuig van de 
veiligheidsregio Haaglanden naar Limburg,” licht Batelaan toe.

Opleiding
De ‘s-Gravenzandse reddingsbrigade heeft dit jaar ondanks corona, maar onder 
voorwaarden ook veel aan de opleidingen kunnen doen, zegt Middelburg. “We hebben 
een deel van de in 2020 opgelopen achterstand ingehaald. We hebben strandwachten 
opgeleid en in november zijn binnenwaterexamens voor de jeugd afgenomen in het 
zwembad.” Op het moment zijn de zwembaden dicht. Roel Batelaan stelt dat corona 
een wissel trekt op de reddingsbrigade: “Door de maatregelen kunnen veel leden niet 
zwemmen. Jeugdlessen zijn er op het moment bijvoorbeeld niet. Maar de alarmploeg 
moet fit blijven.”

De alarmploeg moet altijd in de buurt zijn en paraat staan voor noodsituaties aan 
de kust. De reddingsbrigade heeft ontheffing gekregen om de alarmploegleden te 
laten doortrainen. Daarnaast is ontheffing verleend om nieuwe lifeguards voor het 
komende seizoen op te leiden.”We overleggen nog over hoe de jeugdploeg ook kan 
doortrainen,” aldus Batelaan. Beide reddingsbrigades zijn opgelucht geen leden te 
hebben verloren.

Bestuursleden
Punt van zorg in Monster is de werving van nieuw bestuurs- en commissieleden. De 
secretaris bijvoorbeeld stopt per 1 januari, omdat hij aan de studie gaat. “De vacature 
is na de zomer uitgezet. Het zou leuk zijn als er iemand kwam die binding heeft met 
de vereniging,” zegt Batelaan die zelf in april na twee termijnen zijn voorzitterschap 
wil overdragen. Aan wie is nog onduidelijk.

bron: RODI    Lees verder op rodi.nl



COLOFON
JAARVERSLAG2021
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 Hans v/d Ende, Reddingsbrigade
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