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Verenigingsgegevens 
 
Statutaire naam: ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 

 

Datum oprichting: 28 februari 1950 
Statutaire zetel: ’s-Gravenzande (Gemeente Westland) 

Kamer van Koophandel registratie: 40397633 
RSIN nummer: 816558000 

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
 

Bezoekadres: TOC “Zuid-West 9”, Konining Julianaweg 150, 2691 GH ‘s-
Gravenzande 

Postadres: Postbus 90, 2690 AB ‘s-Gravenzande 
 
 
Contactgegevens 

 

Centrale post: Vlugtenburg: 0174-440644  
Woordvoerder pers: 06-57616346 

E-mail algemeen: info@reddingsbrigade.com  
Website: www.reddingsbrigade.com 
 
 
Verenigingsbestuur 

 
Het verenigingsbestuur is opgebouwd uit zeven personen, waarbij de 

verschillende rollen en portefeuilles als volgt zijn verdeeld: 

Allereerst het dagelijks bestuur, bestaande uit: 
Voorzitter en ICT: Marc Bakema 

Secretaris: Tanya Middelburg 
Penningmeester: Tom Ouwerling 

 
Verder is de volgende verdeling gemaakt van portefeuilles voor de 

verschillende algemene bestuursleden: 
Materiaal en Operaties: Bas den Bleker 

Opleidingen: Erik Willems 
Voorlichting en werving: Daphne Smit 

Vrijwilligersbeleid: Mark de Groot 
 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de 

uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.  
 
  

http://www.reddingsbrigade.com/
mailto:info@reddingsbrigade.com
http://www.reddingsbrigade.com/


 
     
 
 
 
 
 
 

 
Bezoekadres: 
Trainings- en Onderhoudscentrum “Zuid-West 9” 
Koningin Julianaweg 150 
2691 GH ’s-Gravenzande 

Postadres: 
Postbus 90 
2690 AB ’s-Gravenzande 

Internet: 
www.reddingsbrigade.com 
info@reddingsbrigade.com 

 

Verenigingsomschrijving 
 

1. De vereniging heeft ten doel: de verdrinkingsdood te bestrijden; hulp 

te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te 

water; het zwemmend en het varend redden te bevorderen; het 

bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van 

drenkelingen in het bijzonder; hulp te verlenen aan drenkelingen en 

andere door ongevallen getroffen personen. 

 

2. De vereniging tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel 

door:  

 Het houden van cursussen en andere oefenbijeenkomsten;  

 Het geven van voorlichting en andere adviezen;  
 Het maken van propaganda door middel van lezingen, demonstraties, 

tentoonstellingen, beurzen en dergelijke;  
 Het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van 

wedstrijden;  
 Het bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en instanties 

die hetzelfde doel nastreven;  
 Het verkrijgen van steun en medewerking van de overheid en het 

bevorderen van overleg en samenwerking daarmede;  
 Het houden van vergaderingen;  

 Alle andere wettelijke middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen 

zijn;  
 Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming van waterongevallen;  

 Het toekennen en uitreiken van diploma’s en/of insignes aan hen, die 
aan de eisen, vastgesteld door het bestuur, hebben voldaan;  

 Het bevorderen van zwemonderricht.  
 
 
 

Visie van de vereniging 
 
De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade is aangesloten bij 
Reddingbrigades Nederland (RN) en heeft ten doel het voorkomen en 

bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.  
 

In de praktijk betekent dit voor de leden van de ’s-Gravenzandse 

Vrijwillige Reddingsbrigade dat er tijdens de trainingen aandacht wordt 
besteed aan waterhulpverlening. Dit door middel van het aanleren van 

zelfredding, bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen, gebruik van 
reddingsmiddelen, EHBO, varen, rijden en nog veel meer. 
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Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het opbouwen van een goede 
conditie, het verbeteren van zwemslagen en het aanleren van nieuwe 

zwemslagen. Een goede redder kan immers alleen iemand redden als hij 
zichzelf en de drenkeling boven kan houden, en veilig de kant kan 

bereiken. 

 
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor een ieder in bezit van 

zwemdiploma’s A en B en vanaf de leeftijd van 6 jaar. De ’s-Gravenzandse 
Vrijwillige Reddingsbrigade is een vereniging die haar doelstellingen op 

professionele manier wil bereiken. Daartoe bewaakt de GVRB op het 
strand van ’s-Gravenzande en proberen wij zoveel mogelijk mensen op te 

leiden tot Lifeguard. 
 

Wij stellen materiaal en personeel beschikbaar om bij calamiteiten op 
lokaal en landelijk niveau, in het bijzonder bij overstromingen en 

natuurrampen, hulp te verlenen. Het bewakingsgebied betreft het 
Noordzeestrand van de Gemeente Westland dat bij het gebied van de kern 

’s-Gravenzande behoort. 
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Verantwoording Dienstverlening Gemeente Westland 2016 
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