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ORGANISATIEVOORWOORD

Wie wij zijn 
Opgericht in 1950, bewaakt de ’s-Graven-
zandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) 
al ruim 65 jaar het ’s-Gravenzandse 
strand. Met bijna 240 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 overeenge-
komen 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 profes- 
sionele hulpverleningsketen en is aan- 
gewezen hulpverlener voor preventieve 
en repressieve hulpverlening op en rond 
het strand met kwalitatief goed opgeleide 
professionele vrijwilligers en ondersteund 
door kwalitatief goed materiaal. 

Doelstellingen 
 Î De verdrinkingsdood bestrijden;
 Î Hulp verlenen aan drenkelingen en het 

voorkomen van ongevallen te water;
 Î Het zwemmend en varend redden  

bevorderen;
 Î Het bevorderen van de zwemkunst 

in het algemeen en het redden van 
drenkelingen in het bijzonder;

 Î 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 2016.  
In dit jaarverslag leggen we als bestuur  
verantwoording af over het uitgevoerde  
beleid in het afgelopen jaar. 
We doen verslag van onze uitgevoerde 
hulpverleningstaken en er wordt inzicht 
gegeven in de inkomsten en uitgaven. 
Daarnaast geeft het jaarverslag een 
goed beeld van de overige activiteiten 
die zijn georganiseerd. We hopen dat 
we als reddingsbrigade een bijdrage 
hebben kunnen leveren aan het  
‘beschaafde Westland’, waar burge-
meester Sjaak van der Tak voor pleitte  
op de nieuwjaarsreceptie 2016.

Indrukwekkend zijn de opleidingsresul- 
taten die zijn behaald. Er zijn 552 lesuren 
gegeven door instructeurs, resulterend in 
8.443 opleidingsuren genoten door leden, 
met als uitkomst 140 behaalde diploma’s! 
 

Evenzo indrukwekkend zijn de meer dan 
8.000 preventieve bewakingsuren ge-
maakt door de vrijwillige strandwachters, 
nog los van de 24/7 beschikbaarheid 
van onze alarmploeg. In totaal is er 210 
keer repressieve hulp verleend, van daad- 
werkelijke waterreddingen tot verlening 
van eerste hulp.
Naast deze meetbare resultaten hebben 
we als vereniging aandacht gehad voor 
onze kernwaarden: 
 Î Professionele en deskundige 

dienstverlener
 Î Daadkrachtig en draagkrachtig
 Î Sociaal en collegiaal
 Î Actief en betrokken
 Î Transparant en toegankelijk
 Î Maatschappelijke betrokken

Op basis van de genoemde kernwaarden 
sturen we in de richting die het meeste uit 
onze vereniging en onze mensen haalt.

Tot slot wil ik alle leden, relaties, over-
heden en anderen die in 2016 een 
bijdrage hebben geleverd aan onze  
vereniging bedanken! Door uw/jullie inzet 
kunnen we met elkaar onze doelstelling 
‘het bestrijden van de verdrinkingsdood 
in de breedste zin van het woord’ na- 
streven. We hopen in 2017 weer een  
beroep op u/jullie te mogen doen!

Veel leesplezier!

Bianca de Krom
Voorzitter
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ONTWIKKELINGENBESTUUR

Realisatie focusplannen 

Voortgang focuspunten

De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur, verschillende commissies en 
werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Leden-
vergadering. 

Achterste rij v.l.n.r.: Dennis van Mil, Bas den Bleker, Marc Bakema en Niels Lijzenga 
Voorste rij v.l.n.r.: Mark de Groot, Tanya Middelburg, Leanne Willems en Bianca de Krom 

Gedurende het jaar 2016 kende het bestuur de volgende samenstelling: 

 Î Bianca de Krom  Voorzitter
 Î Tanya Middelburg  Secretaris
 Î Leanne Willems  Penningmeester, verzekeringen, ledenadministratie
 Î Marc Bakema  Opleidingen 
 Î Bas den Bleker  Operaties
 Î Jeroen van Tussenbroek* Voorlichting en werving
 Î Mark de Groot  Vrijwilligersbeleid
 Î Dennis van Mil  Materiaal en vastgoed
 Î Niels Lijzenga**  ICT

*  Niet op foto. Tussentijds afgetreden. Portefeuilles zijn waargenomen door andere bestuursleden. 

** Tussentijds afgetreden. Portefeuilles zijn waargenomen door andere bestuursleden. 

Flexibiliteit organisatie en 
samenwerking
Vanuit de focusplannen werd duidelijk dat 
het belangrijk is om als organisatie flexibel 
te zijn, vrijwilligers optimaal in te zetten 
en samen te werken. In 2016 zijn we 
op het gebied van Voorlichting en ICT 
intensiever gaan samenwerken met de 
Monsterse Reddingsbrigade. Zo spreken 
we in onze media-uitingen altijd over  
Reddingsbrigade Westland in plaats  
vanuit een individuele reddingsbrigade te 
spreken. 

Binnen onze vereniging hebben we de  
organisatie van de commissie Vrijwilligers- 
beleid aangepast. Het aantal commis-
sieleden is teruggebracht naar een klein 
aantal dat fungeert als kernteam. Dat 
team vraagt leden bij korte en afgeba- 
kende projecten te helpen, denk hierbij 
aan het organiseren van activiteiten. 

Voor het jaar 2016 hadden we focuspunten 
benoemd; belangrijke acties die we wilden 
realiseren op de deelgebieden ‘kwaliteit, 
kennis en kunde’, ‘externe profilering’, 
‘samenwerking’ en ‘vrijwilligersbeleid’. 

De punten die nog onderhanden waren of 
nog gestart moesten worden, zijn mee- 
genomen in de focusplannen 2017. 
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FINANCIËN

Om de doelstellingen van de GVRB te realiseren en de inzet van vrijwilligers te  
faciliteren, zijn inkomsten van groot belang. Voor 2016 is met een sluitende begroting 
gewerkt waarbij de gemeentelijke bijdrage voor dienstverlening, provinciale subsidie, 
ledencontributies en giften de belangrijkste bronnen van inkomsten waren. 

Financieel overzicht 2016
Inkomsten
Gemeentelijke inkomsten  € 122.500
Provinciale inkomsten (Zandmotor)  € 41.400
Overige inkomsten € 0
 € 163.900
Uitgaven
Operaties  € 74.000
Opleidingen  € 21.900
Organisatie  € 25.000
Voorlichting  € 1.070
Zandmotor bewaking  € 41.034
 € 163.004

Resultaat 2016  € 896

Externe betrekkingen 
Voor onze vereniging is het van groot 
belang om in goed contact te staan met 
collega-hulpverleners, opdrachtgevers en 
andere (vrijwilligers)organisaties die actief 
zijn op en rondom het ’s-Gravenzandse 
strand. 
In 2016 hebben we periodiek overleg 
gehad met diverse functionarissen van 
gemeente Westland, de Veiligheidsregio 
Haaglanden en de Regionale Alarm- 
centrale Haaglanden. Daarnaast hebben 
we de samenwerking met andere 
reddingsbrigades in regio Haaglanden, 
verenigd in de Regionale Voorziening 
Reddingsbrigades (RVR), voortgezet en 
hebben we onder andere vanuit de  
RVR het Varend Corso en de ALS 
zwemtocht bewaakt. 

We zijn ook met andere organisaties 
in contact gekomen op de Beursvloer 
Westland die werd georganiseerd door 
Vitis Welzijn. We hebben twee matches 
gemaakt, één met Hamiplant voor 
planten in ons clubgebouw en bij de  
andere match kregen onze instructeurs 
een training hoe om te gaan met kinderen 
die extra aandacht nodig hebben.
Als tegenprestatie hebben wij een 
presentatie en rondleiding gegeven op 
onze strandposten. 

Strandveiligheidsvisie Westland
Samen met de Monsterse Reddings- 
brigade werken we aan de strandveilig-
heidsvisie Westland. 
Een integrale veiligheidsvisie waar we op 
basis van een risicoscan van het  
Westlandse strand een passend 
bewakingsmodel uiteenzetten. 
In de visie wordt tevens aandacht 
besteed aan de strandwachter van de 
toekomst. Hiertoe hebben we diverse 
brainstormsessies gehouden in 2016, 
onder andere met de oud-bestuurders 
als klankbord.
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OPERATIES

24/7 oproepbaar 
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. Wanneer de GVRB niet aan-
wezig is op het strand, staat er een 
alarmploeg stand-by om de alarmeringen 
op te vangen. De Regionale Alarm Centrale 
(RAC) en het Kustwachtcentrum kunnen 
de GVRB oproepen voor incidenten. De 
alarmploeg is in 2016 een aantal keer 
opgeroepen door de RAC, maar veelal 
was daadwerkelijke actie uiteindelijk niet 
nodig. Op 29 december was er ’s avonds 
laat nog een oproep. De beschikbare 
alarmploegleden hebben zich toen in het 
donker en de kou ingezet om een vermist 
persoon te vinden. Gelukkig werd deze 
persoon na een uur elders goed en wel 
gevonden. 
Sinds het voorjaar van 2016 kan de GVRB 
ook door de MeldKamer Ambulancezorg 
(MKA) worden opgepiept voor patiënten-
vervoer en ter assistentie voor incidenten
op het strand. Dit is in 2016 vier keer het  
geval geweest, zoals voor patiënten-
vervoer vanaf een strandtent.  

Incidentele bewakingen
Ook in 2016 heeft de GVRB zich weer  
ingezet voor de bewaking van een aantal  
evenementen. In maart was de reddings-
brigade met een hulpverleningsvoertuig 
aanwezig bij de Westland MTB Beach 
Challenge. In de zomer heeft zij zich 
onder andere ingezet voor A Local Swim 
in De Lier en het Varend Corso. 
In het najaar heeft de GVRB zich ingezet 
voor de begeleiding van de Halve Marathon 
van Monster en voor de Beachbikerace 
van Hoek van Holland naar Den Helder. 
En in de winter was  de reddingsbrigade 
o.a. actief bij de intocht van Sinterklaas 
in de haven van Maassluis en bij de 
bewaking van de Nieuwjaarsduik. 

Aanwezig voor strandbewaking
In de periode van 15 mei tot en met 
15 september is de strandwacht van 
de GVRB elke zaterdag en zondag 
aanwezig geweest op het strand. In de 
zomervakantie zijn de lifeguards dagelijks 
aanwezig geweest. De stranddienst 
start altijd op de centrale post op slag 
Vlugtenburg. Ook de post op slag Bankdijk 
is zoveel mogelijk bemand geweest. 
In de eerste week van mei liepen de 
temperaturen al behoorlijk op en waren de 
strandwachters in ruime getale aanwezig, 
buiten het rooster om! Gedurende het 
strandwachtseizoen wisselden mooie en 
regenachtige dagen zich af. In de laatste 
week van augustus en de eerste weken 
van september liet de zomer zich nog 
even van haar beste kant zien. Gelukkig 
waren er veel vrijwilligers die naar de post 
kwamen, ondanks dat de zomervakantie 
al afgelopen was. Geweldig dat er met 
enthousiaste vrijwilligers een volledige 
bezetting is gerealiseerd op deze dagen!  In 
totaal zijn er tijdens het bewakingsseizoen 
ruim 8.000 vrijwilligersuren gedraaid. Dit 
is 600 uur (ruim 8%) meer dan in 2015. 

Preventie
De GVRB heeft preventie hoog in het 
vaandel staan. De prioriteit ligt bij het voor- 
komen van daadwerkelijke hulpverlening.
Bezoekers worden geïnformeerd over de 
gevaren op het strand en in de zee door 
middel van borden en vlaggen. 

Lifeguards patrouilleren lopend of rijdend 
op het strand. Op zee wordt toezicht 
gehouden door lifeguards op de boot of 
waterscooter. Het doel is om gevaarlijke 
situaties te herkennen en bezoekers 
te behoeden voor gevaar. Gevaarlijke 
locaties worden afgezet met rode vlaggen 
of worden extra in de gaten gehouden 
door de lifeguards.

Daadwerkelijke hulpverlening
Naast de preventieve taak is de GVRB ook 
in actie gekomen voor het verlenen van 
daadwerkelijke hulpverlening. Gedurende 
het strandwachtseizoen zijn 176 kleine 
EHBO-gevallen behandeld, zoals splinters 
en kwallenbeten. Er is 18 keer eerste hulp 
verleend voor grotere EHBO-gevallen. Het 
ging bijvoorbeeld om iemand met een 
vinger uit de kom, een gewonde fietser, 
een meisje dat met haar gezicht in een 
barbecue was gevallen en een gewonde 
catamaranzeiler. Op zee is hulp geboden 
aan onder andere een aantal kitesurfers. 
Daarnaast hebben de strandwachters 
ouders met hun zoekgeraakte kinderen 
weten te herenigen. 

In 2016 is de reddingsbrigade 15 keer 
voor hulpverlening op het strand of in zee 
in actie gekomen of opgeroepen. 
Dit betrof onder meer hulpverlening bij een 
bijna verdrinking. Naast hulpverleningen 
binnen het eigen bewakingsgebied betrof 
het ook een aantal keer incidenten op of 
rond de Zandmotor. 
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MATERIAAL, VASTGOED & ICT

Tractor
Van het rijdend materiaal vraagt vooral de 
tractor de nodige aandacht. Ondanks de 
algehele revisie blijft de tractor onderhevig 
aan frequent onderhoud. Door de invoering 
van een speciaal tractorrijbewijs moeten we 
op zoek naar alternatieven voor het vervoer 
van onze boten over het strand óf strand- 
wachters een tractorrijbewijs laten halen. 
In 2017 starten wij met het onderzoek naar 
de mogelijke alternatieven voor een tractor.

Vastgoed
Gemeente Westland (eigenaar van ons 
vastgoed) heeft in het najaar het Trainings- 
en Onderhoud Centrum (TOC) aan de  
buitenzijde geheel schoongemaakt en voor 
zien van een Nano-coating. Tevens kreeg 
post Vlugtenburg een algehele  schilderbeurt. 
Voor het TOC werd na grondig onderzoek  
subsidie aangevraagd voor het plaatsen 
van zonnepanelen en het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen. 
Begin 2017 zal met de uitvoering/ 
installatie begonnen worden. 

Varend materiaal
Om inzetbaarheid van onze vaartuigen 
te garanderen, zijn dit jaar alle vaartuigen 
voorzien van een zogenaamde walaan- 
sluiting. Hierbij wordt de accu permanent 
opgeladen. Dit draagt bij aan de betrouw- 
baarheid van het materieel bij uitruk in 
de wintermaanden.

ICT
In 2016 is de implementatie van Office 
365 bij alle commissies afgerond. Hier- 
mee is het mogelijk geworden om bestan- 
den in de cloud op te slaan en met elkaar 
te delen. De commissie ICT is in 2016 
gaan samenwerken met de ICT-verant- 
woordelijken van de Monsterse Reddings- 
brigade. De commissie ICT heeft een 
bijdrage geleverd aan de besluitvorming 
rond een nieuw ledenportaal en hulpver-
leningsregistratiesysteem. 
Beide applicaties zullen in 2017 worden 
geïmplementeerd. 

Organisatie
De commissie Materiaal en Vastgoed is 
verantwoordelijk voor de aanschaf en het 
onderhoud van de diverse materialen en 
de inzetbaarheid hiervan. De commissie 
voert onderhoud en vervanging uit op  
basis van een meerderjaren onderhouds- 
en vervangingsplan. Voor de commissie  
waren de  focuspunten voor 2016  
hoofdzakelijk gericht op kennis en kunde  

en bewustwording van verantwoordelijk-
heid bij omgang met materiaal. Hiervoor 
zijn diverse maatregelen genomen. 
In 2017 zal deze lijn worden doorgezet! 
Het afgelopen jaar werden conform het  
meerjaren onderhouds- en vervangings- 
plan geen grote investeringen gedaan. 
Onze aandacht richtte zich voortdurend 
op het tijdig onderhouden en repareren 
van in gebruik zijnde materialen. 

Communicatie
Voor de uitvoering van onze taak maken wij 
gebruik van C2000. Dit maakt het mogelijk 
snel te kunnen communiceren met de 
meldkamer, andere reddingsbrigades en  
alle overige hulpdiensten. 
Deze communicatie is essentieel bij de  
uitvoering van onze taak. Dit maakt dat 
incidenten beter en efficiënter worden 
bestreden en afgewikkeld. 

Deze communicatieapparatuur hebben 
wij in bruikleen van Veiligheidsregio 
Haaglanden.
Afgelopen jaar hebben wij wat problemen 
ondervonden met de waterbestendigheid 
van portofoons. Gelukkig heeft de kwaliteit 
van onze dienstverlening hier niet onder 
geleden. 
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VRIJWILLIGERSBELEID

Onderscheidingen
Ook dit jaar is aan de leden gevraagd om 
kandidaten aan te dragen voor de eretitels 
binnen de GVRB. Naar aanleiding hiervan 
is Erik Willems benoemd tot Lid van 
Verdienste vanwege zijn grote bijdrage aan 
de opleidingen binnen de GVRB. Daarnaast 
heeft Wim Verhagen een onderscheiding 
ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau. 
Naast zijn vrijwilligerstaken bij de GVRB is 
hij ook actief voor andere verenigingen en 
stichtingen. 

Activiteiten
Ook in 2016 hebben er tal van activiteiten 
plaatsgevonden voor de leden. Zo vond 
in mei het strandseizoen openingsfeest 
plaats samen met de collega’s van de 
Monsterse Reddingsbrigade en werd 
dit strandseizoen in september weer 
afgesloten met de jaarlijkse barbecue en 
het aansluitende feest waarbij Allround 
Coverband De Bahama’s het dak van ons 
 

 
 
clubgebouw speelde. Ook de kerstperiode  
is niet ongemerkt voorbijgegaan met een 
gezellig Kerstgala.

Uiteraard hebben ook de jeugdleden 
kunnen deelnemen aan diverse 
activiteiten. Denk hierbij aan het bowlen, 
waterskiën en natuurlijk het jaarlijkse 
kamp en de bijbehorende kamp-fotoavond. 
Daarnaast hebben verschillende leden dit 
jaar deelgenomen aan de zwemmarathon 
‘De Nacht van Leiderdorp’ en aan de 
onderlinge wedstrijden. Op deze manier 
stimuleert de GVRB haar leden om continu 
te werken aan hun zwemvaardigheid en 
conditie. 

Een prominentere plaats in de 
vereniging
De afgelopen jaren heeft de commissie 
Vrijwilligersbeleid zich ontwikkeld tot 
een steeds belangrijker onderdeel in 
de vereniging. Inmiddels bestonden de 
barcommissie en activiteitenwerkgroep 
uit ongeveer 15 vrijwilligers. In 2016 
is gekozen voor een herinrichting van 
de organisatiestructuur waarbij een 
compacte, slagvaardige commissie 
het beleid uitzet en aan vrijwilligers 
gevraagd wordt ad hoc deel te nemen 
aan het organiseren van de vele jaarlijkse 
activiteiten. 
In september zijn de barcommissie en 
activiteitenwerkgroep opgeheven en is 
de commissie Vrijwilligersbeleid in het 

leven geroepen. Alle facetten die met 
Vrijwilligersbeleid te maken hebben zijn 
verdeeld in drie portefeuilles, te weten 
Bar & Facilitair, Gezondheid en uiteraard 
Activiteiten. Voor deze portefeuilles zijn  
één of meerdere commissieleden verant-
woordelijk. Zo heeft de portefeuillehouder 
‘Gezondheid’ ook contact met de 
Vertrouwenspersonen en organiseren 
de portefeuillehouders ‘Activiteiten’ niet 
alleen de activiteiten, maar zijn zij ook het 
eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld 
de kampcommissie. Inmiddels raakt de 
nieuwe commissie ingewerkt en wordt de 
nieuwe structuur als positief ervaren. 
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OPLEIDINGEN

Kwaliteit
De kwaliteit van de opleidingen binnen 
de GVRB is de laatste jaren sterk omhoog  
gegaan. Zo zijn er nieuwe opleidings-
elementen ingevoerd en knelpunten 
aangepakt. 
Het jaar 2016 kende wederom enkele 
verbeteringen. Voor de strandopleidingen 
is een pilot gedraaid met een vervroegde 
Lifeguard opleiding. Daarnaast is voor de 
binnenwater opleidingen in het zwembad 
de nieuwe lijn geadopteerd. Verder wordt 
sinds afgelopen jaar voor een aantal 
opleidingen gewerkt met ‘opleiders’ 
naast de bestaande ‘instructeurs’.  Een 
instructeur is iemand die volwaardig 

bevoegd is om les te geven.  Opleiders 
zijn in staat om les te geven, maar hebben 
hun officiële papieren nog niet. Door deze 
nieuwe opzet wordt de instructeurspool  
 

 
wat ontlast en kunnen mensen die wel 
ervaring, maar nog geen papieren hebben 
alsnog een nuttige rol vervullen in het 
totale opleidingstraject.

De pool van instructeurs is ook gegroeid. 
Zo zijn er nieuwe binnenwater-instructeurs 
begonnen in het zwembad, maar hebben 
we ook twee nieuwe EHBO-instructeurs en 
twee nieuwe RWC-opleiders (waterscooter) 
mogen verwelkomen. Niet alleen binnen  
het instructiekader heeft verandering 
plaatsgevonden, ook binnen de commissie 
is het een en ander gewijzigd. Zo heeft de 
commissie een nieuwe voorzitter en een 

nieuw kaderlid gekregen. De commissie 
houdt zo de juiste mix van ervaring 
en vernieuwing om ook in 2017 de 
opleidingen te blijven verbeteren.

Cijfers opleidingen GVRB Opleidingsjaar 2015/2016
Gegevens Statistieken 

Aantal afgeronde opleidingen 16 

Aantal kandidaten 315 

Aantal geslaagd 314 

Aantal gezakt 1 

Slagingspercentage 99,5% 

Aantal uren lesuren 552 

Aantal uren genoten door kandidaten 8443 

Opleiding aantal kandidaten aantal lesuur 
aantal uren genoten

door kandidaten

Varend redden voor waterscooter basisopleiding 2 16 32 

Varend redden voor waterscooter herhalingsexamen 5 3 15 

Binnenwateropleiding (Junior Redder, Life Saver en Zwemmend redder) 90 48 4320 

Basisopleiding EHBO 12 17 204 

Herhalingslessen EHBO 101 4 404 

Cursus toedienen zuurstof 13 3 39 

Herhalingslessen toedienen zuurstof 33 3 99 

Rijopleiding Reddingsbrigadechauffeur 5 30 150 

Optische- en geluidsignalen 3 4 12 

Rijopleiding Tractorbestuurder 1 4 4 

Life Saver Beach 10 82 820 

Junior Lifeguard Beach 6 82 492 

Lifeguard Beach 9 82 738 

Lifeguard Beach - Vervroegd 5 82 410 

Lifeguard Schipper Beach 7 82 574 

Klein Vaarbewijs I 13 10 130 

Totaal 315 552 8443 

Realisatie
Alle opleidingen zouden niet mogelijk zijn 
zonder de vele uren – dit jaar zo’n 552 les- 
uren van de verschillende instructeurs en 
vrijwilligers. Zij hebben ook dit jaar weer 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het competent krijgen en houden van de 
leden en hebben daarmee de veiligheid 
op het strand gewaarborgd. In totaal zijn 
er 8.443 uren voor opleidingen gemaakt 
door de GVRB-leden. 90 zwembad- 
kandidaten hebben een nieuw diploma  

 
behaald. 38 kandidaten zijn gecertificeerd 
voor een functie op het strand, bijvoorbeeld 
als lifeguard, chauffeur en schipper op 
een boot of waterscooter. Daarnaast zijn 
12 nieuwe EHBO’ers afgeleverd. Dit alles 
naast de reguliere herhalingslessen die 
gevolgd moeten worden om te zorgen dat 
de kandidaten hun kennis en kunde op 
peil houden. Met een slagingspercentage 
van 99,5% kijkt de commissie Opleidingen 
weer terug op een zeer geslaagd jaar. 
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GVRB op de kaart
Met voorlichtingsprojecten probeert de  
GVRB een zo groot mogelijk publiek te  
bereiken. Het is belangrijk dat de 
reddingsbrigade ‘gezien’ wordt en haar 
plaats in de maatschappij vasthoudt. 
Niet alleen om mensen voor te lichten 
over strandveiligheid en te wijzen op het 
belang van het werk, maar juist ook om 
mensen – groot en klein – enthousiast 
te maken voor de reddingsbrigade. Zo 
was de GVRB in 2016 wederom aanwezig 
tijdens Koningsdag in ’s-Gravenzande en 
werd het basisscholenproject gehouden. 

Polsbandjesactie
Dit jaar werd een polsbandjesactie vanuit 
Reddingsbrigade Nederland gefaciliteerd. 
Zij gingen een samenwerking aan met  
Nickelodeon. Een populair kinderpro-
gramma stond centraal in de campagne, 
met als doel het jongste publiek aan te 
trekken. 

Op het strand merkten we dat de 
polsbandjes aansloegen bij de jongste 
strandgebruikers en dat het ineens ‘cool’ 
was om een polsbandje te dragen. 

Gerichte werving 
Het werven van nieuwe leden, jong 
en ouder, is voor de GVRB belangrijk. 
De vereniging is altijd op zoek naar 
mensen die het team willen versterken. 
Niet alleen op het strand, maar ook als 
vrijwilliger in bijvoorbeeld commissies 
of in het onderhoud. Daarom houdt de 
commissie Voorlichting en werving zich in 

samenwerking met andere commissies 
en werkgroepen bezig met gerichte 
werving. Zo zorgen we gezamenlijk dat 
de vrijwilligerspool op peil blijft en de 
veiligheid op het strand gegarandeerd 
blijft. Dit gaan we in 2017 verder 
oppakken en vormgeven. 
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COLOFON
JAARVERSLAG2016
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, MJB Consulting

Foto’s Hans v/d Ende, GVRB

Ontwerp & druk Van den Bos - grafisch ontwerpburo
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