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ORGANISATIEVOORWOORD
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
Opgericht in 1950, bewaakt de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) 
al bijna 70 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met bijna 270 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 vrij- 
willigers 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.

Voor u ligt het jaarverslag van de 
’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddings- 
brigade over het kalenderjaar 2019. 
In dit jaarverslag leggen we als bestuur 
verantwoording af over het gevoerde  
beleid in het afgelopen jaar. We doen  
verslag van onze uitgevoerde hulp- 
verleningstaken en geven inzicht in de 
financiën. Daarnaast geeft het jaarver- 
slag een goed beeld van de overige  
activiteiten die zijn georganiseerd.

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddings-
brigade is een dynamische, groeiende 
vereniging die altijd volop in ontwikke-
ling is. We zien de afgelopen jaren een 
consequente groei van het aantal leden, 
zowel jeugdleden als ‘zij-instromers’.
Nieuwe initiatieven worden ontplooid, nieuwe technieken worden ingezet, samen- 
werkingen worden aangegaan en verdiept. Met elkaar blijven we zoeken naar hoe we 
verder vormgeven aan de slogan van ons beleidsplan: Samen sterk in reddingswerk. 
Want dat staat voorop: we doen het sámen! Dat wil zeker niet zeggen dat altijd alles 
even makkelijk gaat of dat we niet tegen tegenslag aanlopen. Maar juist in die geval-
len maakt het DNA van de GVRB het verschil. Samen krijgen we dingen voor elkaar!

Dat DNA en de inzet van al die vrijwilligers leveren weer een mooi verslag op van het 
afgelopen jaar. Een jaar waarin we 800 uur toezicht gehouden hebben op het strand, 
7690 opleidingsuren zijn gemaakt, we een nieuwe boot in gebruik hebben mogen  
nemen en op het gebied van onderhoud veel hebben kunnen doen, we bij vele mensen 
gesproken hebben tijdens evenementen, contacten gelegd en onderhouden hebben 
met diverse externe partijen, we actief betrokken waren in de lokale gemeenschap 
en we vele leuke activiteiten voor leden hebben georganiseerd. Vanaf deze plaats wil 
ik dan ook mijn grote waardering uitspreken voor al onze vrijwilligers die ieder op hun 
eigen manier, met hun eigen talenten een bijdrage leveren aan de vereniging en onze 
kerntaak: het veilig houden van het ’s-Gravenzandse strand.

Langs deze weg wil ik ook alle anderen die op welke manier dan ook betrokken zijn 
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,

Marc Bakema - voorzitter



4 5

ONTWIKKELINGEN
Beleid
Het Beleidsplan 2018-2023 ‘Samen sterk in reddingswerk’ krijgt in de praktijk 
steeds meer handen en voeten. Het beleidsplan is in de commissies tussentijds  
geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zijn besproken tijdens een kadersessie in 
oktober. Zo blijven we met elkaar scherp op de koers die we willen varen.

De belangrijkste kernpunten in het beleid zijn:

 Ý kerntaken (preventie, repressie en maatschappelijke bijdrage);
 Ý vereniging (juiste mensen op de juiste plek, betrokkenheid bij de vereniging en 

cultuur);
 Ý 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.

Een belangrijk thema is de ‘levenscyclus van de lifeguard’. Kernvraag daarbinnen is: 
hoe behoud je vrijwilligers in de verschillende fasen van hun leven en de uitdagingen 
die daarbij horen? Er zijn allerlei situaties te bedenken waardoor je mogelijk tijdelijk 
minder inzetbaar bent binnen de brigade. Denk aan eindexamens, afstuderen, stage/
werk (in het buitenland), zwangerschap, ziekte, leeftijd gerelateerde klachten etc. Als 
vereniging willen we gewaardeerde leden behouden en willen we juist kijken op welke 
wijze talenten en vaardigheden van leden het beste kunnen worden ingezet. Hiervoor 
is door het Team Opvang Collega’s een voorstel geschreven dat in de loop van 2020 
verder uitgerold zal worden.

Een kijkje achter de schermen
Op de valreep van 2018 werd Bouke Arends geïnstalleerd als nieuwe burgemeester 
van de gemeente Westland. Door bestuursleden die hierbij aanwezig waren, werd hij 
direct uitgenodigd een dag mee te lopen met de lifeguards van de reddingsbrigade, 
zodat hij een goed beeld zou krijgen van wat er speelt op en rond het strand en 
welke rol de reddingsbrigade vervult in de professionele hulpverleningsketen. Burge-
meester Arends heeft een geweldige dag aan de Westlandse kust gehad. ‘Ik heb met 
eigen ogen en eigen handen ervaren wat het werk van de reddingsbrigade inhoudt.  
Het belang hiervan voor de veiligheid op het Westlandse strand is voor mij vandaag 
nog eens bevestigd’, zei hij daar zelf over.

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 2019 kende het bestuur de volgende samenstelling:

Achter van links naar rechts: Peter Smoor, Mathijs van de Kuil en Tanya Middelburg

Voor van links naar rechts: Erik Willems, Johan Huizenga, Daphne Smit en Marc Bakema

• Marc Bakema  Voorzitter en ICT
• Peter Smoor Secretaris
• Johan Huizenga Penningmeester en Materiaal & Vastgoed*
• Erik Willems Opleidingen*
• Tanya Middelburg Operaties*
• Daphne Smit  Vrijwilligersbeleid
• Mathijs van de Kuil Voorlichting en Werving**

* In Oktober heeft een onderlinge portefeuillewijziging plaats gevonden. De heer Willems 
heeft de portefeuille Operaties overgedragen aan mevrouw Middelburg  en Materiaal & 
Vastgoed aan de heer Huizenga. Hij heeft zelf de portefeuille Opleidingen overgenomen 
van mevrouw Middelburg.
**Per 22 maart 2019 Mark de Groot opgevolgd.
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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 gemeenschap is 
hartverwarmend. Het geld zal besteed worden aan projecten rond het thema ‘leren 
van en met elkaar’.

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. 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.

Sociaal-maatschappelijk gezicht GVRB
In samenwerking met de Kustzeilvereniging ’s-Gravenzande (KZVG) heeft de GVRB 
ook dit jaar haar deuren opengesteld voor gasten die via Stichting Avavieren vakantie 
vierden aan het ’s-Gravenzandse strand. Het enthousiasme bij zowel gasten als 
betrokken leden was groot en we kijken met elkaar terug op hele mooie dagen.
Daarnaast verleent de GVRB ondersteuning bij diverse sociaal- maatschappelijk 
evenementen. Zo was de GVRB present bij de 11strandentocht georganiseerd door 
de Hartstichting en de Zandmotorrun. Ook tijdens de Sinterklaasintocht in Maassluis 
droegen we ons steentje bij aan de veiligheid.
Daarnaast heeft de GVRB diverse malen gasten ontvangen op de post. Naast collega-
brigades uit het land, waren er (werk)bezoeken van het Platform Gehandicapten 
Westland en diverse politici. De nationale selectie van Reddingsbrigade Nederland 
heeft zelfs een aantal dagen bij ons getraind.

De GVRB voelt zich – naast haar taak op en rond het strand – ook verantwoordelijk voor 
het welzijn van de lokale gemeenschap. In de directe omgeving van het clubhuis zijn 
weliswaar diverse AED’s aanwezig, maar deze zijn niet 24/7 beschikbaar. Dat was voor 
de GVRB, ook met het oog op de ligging van het clubhuis ten opzichte van omliggende 
woonwijken, reden om te investeren in een AED. Door een AED binnen zes minuten na 
een hartstilstand te gebruiken, wordt de kans op overleven aanzienlijk vergroot.
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OPERATIESFINANCIËN
Strandwacht
Het voorjaar en de zomer van 2019 telde een flink aantal extreem warme dagen. De 
aanwezigheid van de GVRB op het strand was zeker op deze dagen niet overbodig. 
Zoals ieder jaar is de GVRB  aanwezig geweest van 15 mei tot 15 september in de 
weekenden en in de zomervakantie ook op doordeweekse dagen. In totaal zijn er 800 
uur strandbewakingsuren ingezet (verspreid over 120 dagen). 

Ieder strandwacht lid wordt 5 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 onze 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 elke 
post 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 we dan op de post hangen betekent dat er toezicht gehouden wordt. 

Preventie
De hoofdtaak van de GVRB bij aanwezigheid op het strand is preventie. De prioriteit 
ligt bij het voorkomen van daadwerkelijke hulpverlening. Door middel van borden en 
vlaggen worden de strandbezoekers geïnformeerd over de gevaren op het strand en 
in de zee. Indien nodig worden de strandbezoekers ook op specifieke plaatsen voor 
gevaarlijke situaties gewaarschuwd, zoals bijvoorbeeld het afzetten van een strekdam 
met scherpe stenen. 

Op zee wordt er toezicht gehouden met behulp van de boot of waterscooter. Op het 
strand wordt er soms lopend en regelmatig fietsend gepatrouilleerd met speciale 
strandfietsen.  Maar veelal wordt er rijdend toezicht gehouden met de hulpverlenings-
voertuigen. 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 2019 is de GVRB diverse malen opgeroepen door 
de RAC, bijvoorbeeld voor een surfer in problemen en voor een vermiste zwemmer. De 
MKA heeft 1 keer een beroep op de GVRB gedaan voor assistentie van de ambulance 
voor een ongeval bij WATO.

Om de doelstellingen van de GVRB te realiseren en de inzet van vrijwilligers te 
faciliteren, zijn gezonde financiën van groot belang. Voor 2019 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 2019
Inkomsten
Gemeentelijke inkomsten  € 129.200
Provinciale inkomsten  € 44.200
Overige inkomsten € 21.700
  € 195.100
Uitgaven
Operaties  € 95.350
Opleidingen  € 25.400
Organisatie  € 28.700
Voorlichting  € 1.240
Zandmotor bewaking  € 44.200
  € 194.890

Resultaat 2019  € 210

Opleidingen
Binnenwateropleiding

Vaaropleiding

Strandwachtopleiding

EHBO-opleiding

Overige opleidingen

Organisatie
RN/KNBRD contributie

Secretariaat/bestuurskosten

ICT

Huisvestingskosten TOC ZW9

Voorlichting

Verenigingsgebouw TOC ZW9

Bindingsactiviteiten

Operaties
Groot materiaal onderhoud

Onderhoud klein materiaal

Brandstof

Aanschaf klein materiaal

Verzekeringen

Zandmotor
Exploitatie materiaal

Groot materiaal & persoonlijke 
uitrusting

ICT

Klein materiaal

Opleidingen & oefeningen

Organisatie

41%

5%

12%
9%

29%

4%

71%
3%
3%

8%

15%

6%
6%

16%

20%

3%

18%

31%

58%

9%

1%
5%

14%

13%
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In totaal zijn de strandwachtleden in het afgelopen jaar 26 keer in actie gekomen voor 
hulp aan onder andere verre zwemmers, watersporters of strandbezoekers. Voorbeelden 
van deze hulpverlening zijn hulpverlening aan kiters met materiaalpech, een vermiste 
catamaran, strandbezoeker met een knieschijf uit de kom of zweepslag, hitteberoertes, 
de strandrups met pech en een gewonde hond. Gedurende het strandwachtseizoen 
zijn er ruim 160 kleine EHBO-gevallen behandeld, zoals splinters, kleine verwondingen 
en kwallenbeten. Daarnaast hebben de strandwachters zo’n 14 keer ouders met hun 
zoekgeraakte kinderen weten te herenigen. 

Vooral donderdag 25 juli spande wat betreft zowel kleine als grote hulpverleningen de 
kroon. Op deze zeer warme dag waren er in totaal 31 hulpverleningen! Het ging veelal 
om kleine EHBO-gevallen, maar ook om een aantal hitteberoertes en 2 onwel wordingen. 
Op deze dag heeft de ambulance de post meerdere malen moeten bezoeken. Helaas is 
een van de onwel geworden strandbezoekers overleden. 

Op 25 augustus was er nog een grote multidisciplinaire zoekactie naar een vermiste 
zwemmer in Ter Heijde. Samen met Reddingsbrigade Monster, Reddingsbrigade Den 
Haag, de KNRM, een politiehelikopter en de Kustwacht is vanaf het eind van de middag 
tot laat in de avond gezocht. Helaas zonder resultaat. Enkele dagen later werd de 
zwemmer overleden gevonden op het strand van Kijkduin.

Avondopenstelling
Nieuw in 2019 was een pilot voor ‘’overwerken’’ bij mooie zomeravonden. Na een mooie 
dag blijven de strandbezoekers vaak nog lang op het strand en ook in zee. Het blijven 
houden van toezicht is dan geen overbodige luxe. Voorheen gebeurde het ook wel dat 
de bewaking dan werd voortgezet, maar kwam het vaak aan op de reeds aanwezige 
strandwachtleden, die er al een lange dag op hadden zitten. De avond openstelling 
is in 2019 een aantal keer gedaan bij uitzonderlijk mooi weer. Niet ingeroosterde 
strandwachtleden kregen dan een bericht om zich aan te melden om aan het einde van 
de middag na hun werk te komen om de strandploeg af te kunnen lossen/te kunnen 
ondersteunen.  Een snelle maaltijd werd dan geregeld.

Andere evenementen
We hebben niet alleen zorggedragen voor de bewaking en hulpverlening op het strand. Er 
waren diverse activiteiten daarbuiten die door de GVRB zijn bewaakt of is deelgenomen. 
Denk hierbij aan de Reddingsbootdag in Hoek van Holland, de 11-strandentocht, 
een demonstratie tijdens de open avond van de KNRM, het Varend Corso en diverse 
hardloop- en fietswedstrijden op het strand.  De laatste bewakingsactiviteit van het jaar 
was de Sinterklaasintocht van Maassluis, waarbij we de Vlaardingse Reddingsbrigade 
hebben geassisteerd. 
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Onderhoud materiaal
Het onderhoud van het materiaal; misschien het minst in het oog springend, maar 
wel heel belangrijk. Al het materiaal moet in topconditie zijn voordat de vrijwilligers 
hun werk er 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.

In de loop van het jaar zijn er binnen de commissies een aantal functies gewijzigd. Na het 
vertrek van de vorige voorzitter en het tijdelijk waarnemen door het verantwoordelijke 
bestuurslid, is halverwege het jaar de nieuwe voorzitter aangetreden. Naar aanleiding 
van de relatiedag zijn er veel suggesties gedaan om de huidige werkzaamheden 
eenvoudiger en/of professioneler uit te (laten) voeren. Deze aanvullingen zijn door de 
commissie met een warm welkom ontvangen.

Nieuw materiaal
Eind 2018 zijn er een aantal grote investeringen geweest. Het daarbij gekochte materiaal 
is dit jaar voor het eerst beschikbaar voor alle lifeguards. Zo begon het seizoen met 
een instructie om alle lifeguards bekend te maken met de nieuwe materialen. Deze 
instructie loopt uiteen van het gebruik van de vervangen droogpakken voor op de RWS, 
waarvan de rits net even anders afsluit dan de vorige pakken, tot aan de bediening van 
de nieuwe (elektronische) garagedeuren.
De hoofdonderdelen van deze instructie waren toch wel de nieuwe tractor en de nieuwe 
reddingsboot. De oude reddingsboot heeft een nieuw bewakingsgebied gekregen onder 
leiding van Reddingsbrigade Amsterdam. Een van de onderdelen welke veel bekijks 
heeft gekregen in de reddingsboot was de marifoon, hiermee zijn we op zee breder 
inzetbaar en hebben we makkelijker contact met andere hulpverleners op zee. 

Er zijn ook een aantal losse marifonen besteld, zodat er vanaf de post en auto’s ook met 
de boot gecommuniceerd kan worden.

Voor trainingsdoeleinden zijn er twee “rescueboards” gekocht. Bij andere 
reddingsbrigades worden deze succesvol ingezet bij reddingen. De ervaringen van dit 
jaar laten in elk geval zien dat de jeugdleden beter met de golven leren omgaan. 

Andere materialen welke niet direct in het oog springen, zijn de nieuwe stoelen en 
tafels voor op de strandposten. Er zijn nieuwe behandeltafels voor in de EHBO-ruimte 
aangeschaft en zo  hebben de houten banken op de strandposten een nieuw kleurtje 
gekregen.

Na een inzet van één van onze AED’s is er besloten een onderhoud contract voor deze 
units te bestellen. Na een inzet kan de AED direct gecontroleerd worden, waarbij de 
“pads” en batterijen vervangen worden, dit is van wezenlijk belang om de AED’s inzetbaar 
te houden. Tevens hebben we een AED bij ons Trainings en Opleidings Centrum (TOC) 
laten plaatsen. Deze is 24/7 bereikbaar en aangemeld bij Hartveilig Wonen.

Bovenstaande is een kleine opsomming van de werkzaamheden van commissie, die 
jaarrond bezig is met het onderhouden van materiaal en het operationeel houden ervan. 
Hierbij geldt dat er zoveel mogelijk duurzame oplossingen gezocht worden. Dit kan 
gevonden worden in duurzame materialen maar ook in de inzet van de beschikbare tijd 
van onze vrijwilligers.

MATERIAAL EN VASTGOED
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Vervanging en aanpassing hulpmiddelen
De ICT-commissie heeft in 2019 weer een reeks aan werkzaamheden uitgevoerd.  
We geven een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden en vervangingen. 

 Ý Met trots heeft de commissie dit jaar de Ledenportal app gepresenteerd. De 
app is gebouwd door één van de commissieleden. Met deze app heb je dezelfde 
functionaliteiten als wanneer er via de browser wordt aangemeld. De app is 
vooralsnog alleen te gebruiken op toestellen met het Android besturingssysteem. 
Er wordt nog nader onderzoek gedaan of de app beschikbaar kan worden gesteld 
voor gebruik op een Iphone. 

 Ý De benodigde aanpassingen aan de pagers voor de alarmploeg waren eind 2018 
nog niet helemaal afgerond. In 2019 zijn is hiermee verder gegaan. Alle pagers 
zijn nu allemaal voorzien van de laatste firmware en goed geprogrammeerd voor 
het gebruik door onze alarmploeg. De pagers kunnen nu ook vanaf afstand 
geprogrammeerd worden.

 Ý Zowel de pc achter de bar als de pc die gebruikt wordt voor de aansturing van het 
Net2 toegangssysteem zijn vernieuwd. Beide pc’s waren al een aantal jaar oud 
en aan vervanging toe. De pc’s zijn voorzien van de meest actuele software en 
daarmee zijn ze weer helemaal up-to-date.

 Ý De Wifi-accespoints in het TOC zijn vervangen. Met deze vervanging hebben alle leden 
nu de mogelijkheid om vanuit het TOC gebruik te maken van de internetverbinding 
via het Wifi gastennetwerk.

 Ý De alarminstallatie in het TOC en op Post1 was aan vervanging toe en er zijn een 
tweetal bewakingscamera’s op Post 1 zijn vervangen.

 Ý De telefonieapparatuur die gebruikt wordt bij de SOS palen voor Post1 en Post2 zal 
worden vervangen. De nieuwe apparatuur is inmiddels binnen en de installatie zal 
in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Voor vrijwilligersbeleid heeft er in 2019 veel verandering plaats gevonden. Er is een nieuw 
bestuurslid verantwoordelijk geworden voor de commissie en binnen de commissie is 
er een nieuwe voorzitter gestart en zijn er commissieleden gestart. Deze nieuwe ogen 
binnen de commissie hebben in 2019 geleid tot 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 keuringsartsen, 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. Er zijn kaders opgesteld voor 
eventuele herkeuringen van strandwachtleden. De ‘nieuwe’ keuring heeft afgelopen jaar 
voor het eerst plaats gevonden en werd positief ontvangen. Daarnaast konden leden nu 
zelf op een tijd inschrijven. Ook dit werd positief ontvangen en wordt in 2020 doorgezet.

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. Dit plan van aanpak is door het bestuur goedgekeurd. 
Hierdoor zijn er inmiddels al vele (zichtbare en niet zichtbare) veranderingen toegepast 
in het clubhuis. In 2020 gaan we dit plan afronden en zal het clubhuis na de zomer 
symbolisch worden heropend.

VRIJWILLIGERSBELEIDICT
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OPLEIDINGEN

Ontwikkelingen
2019 is een druk jaar voor de commissie Opleidingen geweest. Dit is terug te zien in 
bijna alle opleidingen. 

De EHBO-herhalingen hebben een nieuwe stijl gekregen, waarbij met name gekeken 
wordt naar de vaardigheden van onze EHBO’ers. Hierbij gaat de tijd voor herhalingen 
voor zowel instructeurs als leden naar beneden. Ook de opleiding schipper is 
vernieuwd. Deze opleiding draait nu voor anderhalf jaar waar in kandidaten ook in de 
winter worden opgeleid. 
In de zomer wordt er zo met name gewerkt aan de vaardigheden van de nieuwe 
schippers. Deze zomer wordt afgesloten met het interne examen, waarna de schippers 
in de winter doorgaan met reddingen, SAR, en sleep oefeningen. Door de vernieuwde 
schipper opleiding waren er in 2019 geen kandidaten waterscooter. Hierdoor is meer 
focus gelegd op de herhalingslessen. 

Binnen de commissie zijn er ook nieuwe coördinatoren op zwembad, EHBO, en chauffeur. 
Zo houden we de ervaring binnen de commissie, maar vindt er ook vernieuwing plaats.

Cijfers

Opleidingen Aantal Aantal Aantal
  kandidaten geslaagd uren

Varend redden voor waterscooter basisopleiding 0 0 0
Varend redden voor waterscooter herhalingsexamen  14 14 42
Binnenwateropleiding (Junior Redder, Life Saver  106 106 5088 
 en Zwemmend redder) 
Basisopleiding EHBO  11 11 242
Rijopleiding Reddingsbrigadechauffeur 4 3 120
Optische- en geluidsignalen  0 0 0
Rijopleiding Tractorbestuurder  4 4 16
Life Saver Beach  4 4 328
Junior Lifeguard Beach  10 8 820
Lifeguard Beach  8 8 656 
Lifeguard Schipper Beach  4 3 328
Klein Vaarbewijs I 5 4 50

Totaal 170 165 7690
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Voorlichting van levensbelang
Het geven van voorlichting over strandveiligheid is een van de kerntaken van de GVRB. 
Als reddingsbrigade gaan we immers niet voor ‘zoveel mogelijk reddingen in een jaar’. 
We willen juist voorkomen dat het zover komt: voorkomen is beter dan genezen. 
Voorlichting aan strandgasten speelt hierbij een belangrijke rol. In 2019 heeft de 
GVRB naast voorlichting tijdens diverse evenementen, ook actief informatiefolders 
in diverse talen verspreid. We blijven hierin telkens ook samenwerking zoeken met 
partners, zoals hotels, vakantieparken, campings en dergelijke.

Basisscholenproject
Het basisscholenproject is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij de groepen 
7/8 van de ’s-Gravenzandse basisscholen worden uitgenodigd op Post Vlugtenburg 
voor een presentatie en een rondleiding. Deze doelgroep gaat vaak voor het eerst zelf 
naar het strand en we willen hen bewust maken van de gevaren van de zee. Binnen 
het basisscholenproject blijven we continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden om 
meer jongeren te bereiken en hen op een aansprekende manier voor te lichten.

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 
waar jong en oud op laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met het werk van de 
reddingsbrigade. Daarnaast was de GVRB o.a. aanwezig bij open dagen van de KNRM 
en op de braderie in Naaldwijk. 

Een groot evenement in 2019 was de Veiligheidsdag die op zaterdag 12 oktober 
werd georganiseerd door de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Ruim 15.000 
bezoekers kregen een kijkje achter de schermen bij de verschillende hulpdiensten. De 
GVRB en de Monsterse Reddingsbrigade waren samen vertegenwoordigd in een grote 
stand. Het materiaal trok veel bekijks en honderden kinderen namen plaats in een van 
de auto’s, de boot of op de waterscooter. Al met al was het een geslaagd evenement.

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. Op 1 januari 2019 
waren tientallen vrijwilligers van de GVRB alweer vroeg op het strand aanwezig om zorg 
te dragen voor een gezellige 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! De commissie ziet dat 
het effect van mond-tot-mondreclame de laatste twee jaar heel groot is. Mensen zijn 
enthousiast over de reddingsbrigade en dat enthousiasme werkt aanstekelijk! In 2019 
hebben zich 33 nieuwe leden gemeld. In overleg met de commissies Opleidingen en 
Vrijwilligersbeleid probeert V&W gericht te werven. De werving van 12+-ers blijft in 
2020 een speerpunt.
De commissie V&W blijft zoeken naar innovatieve en nieuwe mogelijkheden van werven 
en voorlichting geven. Ook in 2020 zoeken we hierin actief de samenwerking met 
andere partijen en ondersteunen we andere commissies binnen de vereniging hierbij 
waar mogelijk. 

VOORLICHTING EN WERVING
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GVRB IN HET NIEUWS

Het 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. 

Gedurende het afgelopen jaar is het belang van het hebben van een Team 
Opvang Collega’s in de praktijk duidelijk geworden. Via diverse kanalen zijn is het 
team door brigadeleden benaderd met een hulpvraag. In de zomer is er na een 
incident op het strand een oproep geweest om zorg te verlenen aan de betrokken 
reddingsbrigadeleden. Het Team Opvang Collega’s heeft hierbij onafhankelijk 
opgetreden, waarbij er geluisterd is en mogelijke oplossingen zijn aangeboden.

Naast daadwerkelijke hulpverlening stond 2019 voor het team in het teken van het 
afronden van het beleidsplan 2020-2025. In alle commissies is dit plan in grote lijnen 
gepresenteerd, zodat het voor de aanwezigen duidelijk werd waar het TOC team zich 
mee bezig gaat houden.

2020 zal in het teken staan van verdere uitwerking van de plannen. In dit jaar zullen 
aandacht voor elkaar en saamhorigheid centraal staan.

Het Team Opvang Collega’s streeft ernaar dat alle leden binnen de brigade op hun 
plek zitten, zodat alle leden er met elkaar voor kunnen blijven zorgen dat niet alleen 
doelstellingen van de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade worden behaald, 
maar dat iedereen ook het maximale uit zichzelf kan halen.

19 november 2019

GVRB haalt €3.775,01 op bij de 
Rabo Clubkas Campagne

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

Het geld zal worden ingezet ten behoeve van het volgende bestedingsdoel: 
“Veiligheid van onze leden is een kernwaarde van de GVRB om haar taak als 
hulpverlenende organisatie goed te kunnen uitvoeren. De GVRB wil software laten 
ontwikkelen om eenvoudig incidenten, schades en onveilige situaties te kunnen 
melden, afhandelen en analyseren om kennis, gedrag, vaardigheden te delen en te 
verbeteren.”

TEAM OPVANG COLLEGA’S
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GVRB IN HET NIEUWS

PERSBERICHT   ’s-Gravenzande, 30 juli 2019

Burgemeester Arends Lifeguard voor een dag

Een kijkje achter de schermen bij de Westlandse reddingsbrigades Burgemeester 
lifeguard voor een dag Burgemeester Bouke Arends was maandag 29 juli te gast bij 
de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) op slag Vlugtenburg. Arends 
heeft in de volle breedte kennisgemaakt met het werk van de reddingsbrigades. 
Na een rondleiding door de post, stond onder andere een autopatrouille en een 
bezoek aan de Monsterse Reddingsbrigade op het programma. Daarna stapte de 
burgemeester in een boot om zelf te ervaren hoe lifeguards omgaan met verschillende 
situaties op zee. Als klap op de vuurpijl was de Junioren selectie Nederland op 
het ’s-Gravenzandse strand. Zij trainen momenteel voor de Internationale Lifesaver 
Competitie en de burgemeester trainde kort met hen mee.

Samenwerking
Burgemeester Arends was nog maar net geïnstalleerd in zijn nieuwe functie of de 
uitnodiging van de GVRB lag op zijn bureau. ‘Een goede samenwerking met onze 
partners is van essentieel belang voor de veiligheid op het Westlandse strand’, vertelt 
GVRB-voorzitter Marc Bakema. ‘De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid 
in de gemeente. Door een dag mee te lopen met de lifeguards van de reddingsbrigade 
krijgt hij veel beter zicht op wat er speelt op en rond het strand en welke rol de 
reddingsbrigade vervult in de professionele hulpverleningsketen.’

Belangrijk werk
Arends heeft een geweldige dag aan de Westlandse kust gehad. ‘Ik heb met eigen 
ogen en eigen handen ervaren wat het werk van de reddingsbrigade inhoudt. Het 
belang hiervan voor de veiligheid op het Westlandse strand is voor mij vandaag nog 
eens bevestigd’, aldus burgemeester Arends.

PERSBERICHT          ’s-Gravenzande, 19 november 2019

24/7 AED bij ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade

Sinds kort hangt er een AED aan de achterzijde van het clubhuis (Wattstraat) 
van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB). Deze AED is 24 uur 
per dag, zeven dagen in de week beschikbaar en is aangemeld bij het landelijke 
oproepsysteem HartslagNu.

De GVRB voelt zich – naast haar taak op en rond het strand – ook verantwoordelijk 
voor het welzijn van de lokale gemeenschap. In de directe omgeving van het clubhuis 
zijn weliswaar diverse AED’s aanwezig, maar deze zijn niet 24/7 beschikbaar. Dat 
was voor de GVRB, ook met het oog op de ligging van het clubhuis ten opzichte van 
omliggende woonwijken, reden om te investeren in deze AED. Door een AED binnen 
zes minuten na een hartstilstand te gebruiken, vergroot je de kans op overleven 
aanzienlijk.

De GVRB heeft de AED uit eigen middelen aangeschaft. Wilt u een steentje bijdragen 
aan de aanschafkosten of de kosten van het jaarlijks onderhoud van de AED? 
Elke bijdrage is zeer welkom! Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar 
penningmeester@reddingsbrigade.com.
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