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Met dit verslag wordt u een overzicht gegeven van het jaar 2016 
 

 

Bestuur 

De bestuurssamenstelling na de ledenvergadering in 2016 was als volgt : 

 

De heer W. Weg  Voorzitter  aftredend in 2020 

Mevrouw C. Feenstra  Vice-voorzitter aftredend in 2019 

Mevrouw P.S. Weg-de Boer  Secretaris  aftredend in 2018 

Vacant  Penningmeester aftredend in 2019 

De heer P.H.M. le Fêvre  Bestuurslid  aftredend in 2019 

De heer A. van Wees  Bestuurslid  aftredend in 2018 

De heer M. Schollee  Bestuurslid  aftredend in 2020 
 

 

Leden van verdienste 

Op 31 december 2017 waren de volgende leden lid van verdienste: 

Mevrouw M.A. de Boer  De heer A. Blok  De heer P.H. Hovius 

Mevrouw P.C. de Boer   Mevrouw J. Miersemann  

De heer R.J.P. Braakman   Mevrouw P.S. Weg-de Boer  
 

 

Algemeen 

In 2017 hebben we op veel terreinen gesprekken gevoerd om het werk van de Amsterdamse 

Reddingsbrigade onder de aandacht te brengen. We zijn hiermee op de goede weg 

 

In 2017 heeft de Amsterdamse Reddingsbrigade geprobeerd het standpunt van de ARB te 

vertegenwoordigen tijdens diverse bondsvergaderingen.  Zo heeft de reddingsbrigade zich heftig 

verzet tegen een bondsvoorstel om de lagere zwemmend reddenopleidingen commercieel uit te 

venten bij Gemeenten, commerciële zwemscholen en zwembaden. Helaas is het ons niet gelukt 

om dit voorstel tegen te houden.  
 

 

Contributie 

Tijdens de ledenvergadering in 2017 is een contributievoorstel van het bestuur besproken. In 

overleg met de leden wordt de contributie verhoogd. De tarieven in 2017 waren : 

Contributie (jeugd)leden     € 32,50 

Contributie vanaf het 3
e
 gezinslid   € 20,00 

Bijdrage donateurs     € 30,00 
 

 

Ledenaantal 
Op 31 december 2017 telde de Amsterdamse Reddingsbrigade 133 leden. Het ledenaantal is 

gestegen  ten opzichte van 2016. Deze stijging is vooral veroorzaakt door het actief werven van 

leden bij evenementen en door mee te doen aan diverse wervingsacties (o.a. de AH-sportactie)  

 

De verdeling in percentages is als volgt : 

Jeugdleden tot 12 jaar  57,1 % Leden van verdienste  05,3 % 

Jeugdleden vanaf 12 jaar 12,8 % Actieve leden   18,8 % 

Volwassen leden 30,1 % Donateurs   00,0 % 
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Ledenvergadering 

Op 02 april 2017 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Belangrijke punten uit deze 

vergadering waren : De contributie wordt m.i.v. 2018 verhoogd. De heer W. Weg werd verkozen 

tot voorzitter en de heer P.H.M. le Fêvre werd verkozen tot bestuurslid bestuurslid. Tijdens de 

ledenvergadering werd het financiële jaarverslag over 2016 goedgekeurd door de leden. 

 

Instructiekorps 

In 2017 hebben we spijtig genoeg afscheid moeten nemen van enkele instructeurs, maar er is ook 

een enkele instructeur bijgekomen. Daarom is het aantal leden van het instructiekorps nagenoeg 

gelijk gebleven. Iedereen heeft naar beste weten en kunnen les staan geven en dat is te zien aan 

het aantal geslaagde leerlingen. Op 31 december 2017 waren er drie instructeurs bezig met de 

instructeursopleiding. Naar verwachting zullen 2 van hen in 2017 klaar zijn met de opleiding. 
 

 

Diploma’s  
In 2017 hebben 74 personen examen gedaan. Helaas hebben een drietal leden het examen niet 

gehaald. De onderverdeling over de diploma’s c.q. brevetten luidt als volgt : 

Guppybrevet   00 personen Kikkerbrevet   00 personen 

Beverbrevet   00 personen Afstandsbrevet 100 mtr 00 personen 

NRZ-A   09 personen NRZ-B   12 personen 

NRZ-C   10 personen 

ARB-brevet   00 personen Junior Zwemmend Redder 1 07 personen 

Afstandsbrevet 500 mtr 00 personen Junior Zwemmend Redder 2 08 personen 

Jeugdbrevet A   00 personen Junor Zwemmend Redder 3  06 personen 

Jeugdbrevet B   00 persoon Junior Zwemmend Redder 4 05 personen 

Afstandsbrevet 1000 mtr 00 personen Zwemmend Redder 1  03 personen 

Jeugdbrevet C   00 personen Zwemmend Redder 2  02 personen 

Jeugdbrevet D   00 personen Zwemmend Redder 3  02 personen 

Zwemmend Redder 4  03 personen Life Saver 1   03 personen  

Life Saver 2   01 personen Life Saver 3 01 personen 

ARB-diploma   00 personen KNBRD-diploma A  00 personen 

KNBRD-diploma B  00 personen Assistent instructeur  00 personen 

Instructeur   01 personen ZRZ-diploma   01 personen 

EHBO-diploma  00 personen Jr. LifeGuard open water 00 personen 

Life Guard open water 00 personen Sr. Life Guard open water 00 personen 

Jr. Life Guard pool  00 personen LifeGuard pool  00 personen 

Sr. Life Guard pool  00 personen EH-kaderinstructeur  00 persoon 

 

De NRZ-diploma's laten een daling zien t.o.v. het voorgaande jaar. Reden hiervoor is dat we 

door een gebrek aan instructeurs een stokkende doorstroming hebben van het ondiepe bad naar 

het diepe bad. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe licentie NRZ, waardoor we nog beter 

zijn gaan selecteren voor het afzwemmen. Het aantal Zwemmend Redden diploma's zit wel in de 

lift.  

Het bestuur bedankt alle leden die deze examens mogelijk hebben gemaakt. 
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Gemeente Amsterdam 

In 2017 zijn meerdere gesprekken met de gemeente Amsterdam gevoerd. Zo zijn er o.a. 

gesprekken gevoerd over een reddingspost op IJburg en over de taakinvulling van de 

reddingsbrigade binnen de Veiligheidsregio. Ook is met de gemeente gesproken over de 

financiële situatie van de reddingsbrigade en over het gebrek aan vrijwilligers. Hiertoe heeft de 

voorzitter ook éénmaal de gemeenteraad toegesproken tijdens een commissievergadering. 
 

 

Zwembaden  
De leden van de A.R.B. hebben in 2017 op de volgende avonden kunnen oefenen: 

Zaterdagavond in het Sloterparkbad van 18.00 uur tot en met 19.00 uur 

Donderdagavond in het Noorderparkbad van 18.00 uur tot en met 19.00 uur 

 

Gedurende de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus werd er niet gezwommen. Ook 

zijn er in het Sloterparkbad enkele avonden uitgevallen, deels omdat het zwembad op die 

avonden niet beschikbaar was, deels door een aantal grote evenementen, waardoor er 

onvoldoende instructie in het zwembad was. 

 

 

Activiteiten 
In 2017 is er een nieuwjaarsreceptie geweest voor alle leden en een seizoensafsluiting voor alle 

actieve leden. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht.  

 

In november 2017 heeft de Amsterdamse Reddingsbrigade twee avonden sponsorzwemmen 

gehouden. Alhoewel niet iedereen begrepen had, dat er sponsors gezocht moesten worden, 

werden er wel verschrikkelijk veel baantjes gezwommen.  

 

In 2017 vierde onze overkoepelende bond haar 100-jarig bestaan. Enkele (bestuurs)leden hebben 

de receptie van deze viering mogen bijwonen. De vereniging heeft uit handen van de koning een 

herdenkingsplaquette mogen ontvangen, omdat de Amsterdamse Reddingsbrigade één van de 

grondleggers is van de overkoepelende bond. 
 

 

Grote clubactie/Jantje Beton 

Vanwege een tekort aan vrijwilligers hebben we in 2017 niets gedaan aan de Grote Clubactie en 

Jantje Beton. Binnen het bestuur is besloten in ieder geval niet verder te gaan met Jantje Beton, 

over de Grote Clubactie wordt nog nagedacht.  
 

 

Rampenplan & Regionale Voorziening Reddingsbrigade 

In het kader van het Nationaal Rampenplan heeft de reddingsbrigade de beschikking over een 

Tin Silver Rescue 550. Deze Tin Silver hebben we van de nationale reddingsvloot in beheer. 

Deze snelle eenheid moet 24-uur per dag uitruk klaar zijn. Bovendien dient de reddingsbrigade 

tenminste 2 goed opgeleide bemanningen ter beschikking te hebben. Deze bemanningen kunnen 

worden opgeroepen bij rampomstandigheden en rampenoefeningen. 

 

Dit jaar hebben de samenwerkende reddingsbrigades Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-

Waterland gezamenlijk een oefening gehouden bij de Nieuwe Meer. De oefening heeft nieuwe 

leerpuntjes opgeleverd voor een volgende keer. 
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Ook hebben we ons goed laten vertegenwoordigen bij RVR-vergaderingen. De bedoeling van 

deze RVR is om te komen tot samenwerking op het gebied van oefenen en opleidingen. Zo is in 

2015 een plan van aanpak op papier gezet en zijn er prioriteiten gesteld v.w.b. de uit te voeren 

taken van de RVR en waren we in 2017 bezig met de uitvoering van o.a. het houden van een 

oefening en het structuur geven aan de opleidingen Waterhulpverlening. 
 

 

Commissie Bewakingen 

In 2017 is het de Commissie gelukt om, ondanks groei van het aantal bewakingen, alle 

aangevraagde bewakingen doorgang te laten vinden. Hiervoor hebben we wel een aantal malen 

een beroep moeten doen op de ons omringende reddingsbrigades. Onze groep Varend Redders is 

net te klein om het jaarlijks groeiende aantal  evenementen eerlijk te verdelen over alle varende 

leden. De Commissie is nog steeds dringend op zoek naar leden die actief willen worden als 

varend redder.  

 

Het jaar 2018 wordt het jaar van de waarheid w.b.t. de evenementen. Omdat we meer contact 

gaan zoeken met andere hulpverleningsdiensten, moet er flink geworven worden voor nieuwe 

vrijwilligers. 

 

Naast de varende bewakingen verleent de reddingsbrigade ook steeds meer EHBO bij diverse 

evenementen. De inzet van de commissie was als volgt : 

 
Evenement Aant. Overige Tot.  Evenement Aant. Overige Tot. 

 Boten Discipl. Pers.   Boten Discipl. Pers. 

Nieuwjaarsduik  Toezicht 10  Triatlon Sloterplas 4 EHBO 16 

Heineken roeivierkamp 3  9  Kinderbeestfeest 2 Onderst. 20 

Bruine vloot demonstr. 1  3  Buitenspeeldag 1 PR 10 

Skiffheat 2  6  TriAmsterdam 5  15 

RVR-oefening 2  3  RVR Zaanstad   10 

Mudrun Houtrak   2  Triatlon Politie 2  6 

Veiligheidsdag   3  Saen Swimchallenge   6 

5-mei concert 2  7  Triatlon Aalsmeer 1  3 

Triatlon Bosbaan 2  6  Zwemwedstrijd 't Y 4  12 

Strong Viking run  Toezicht 16  Welcome to the future   6 

Zwemwedstrijd bosbaan 1  3  Loveswim 2  6 

Gaypride 10  30  Triatlon Oud'kerkerpl. 2  6 

Loveland 1  3  Grachtenfestival 6  18 

Triatlon Almere 1  3  Cityswim  Board 6 

IJswim 4 EHBO 21  Triatlon Bosbaan 4  12 

Grachtenrace 6  18  Strong viking run   6 

Filmopnames 2  4  Sintintocht IJburg 1 EHBO 7 

Oud&Nieuw Javakade 3 EHBO 9      

 

 

Hulpverleningscijfers 

Bij diverse evenementen zijn 56 zwemmers uit het water gehaald met uitputtings- dan wel 

onderkoelingsverschijnselen. Voorts zijn er 41 EHBO-inzetten geweest, waarvan 1 reanimatie 

met goede afloop en 7 overdrachten aan de ambulance dienst. . Voorts werden er bij diverse 

Mudrun's en zwemwedstrijden 84 personen uit het water gehaald. Dit waren vrijwel allemaal 

mensen met ademhalingsproblemen, paniekaanvallen en kramp. Ook zijn diverse vaartuigen bij 

evenementen gesleept i.v.m. motorstoringen. 
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Public Relations 

Op PR-gebied is 2017 een druk jaar geweest. Er zijn een aantal informatie-avonden voor nieuwe 

leden gegeven en er is sponsorzwemmen georganiseerd. Daarnaast hebben we tijdens de 

buitenspeeldag van Nickelodeon acte de présence gegeven. Er is een nieuwe wervingsposter 

gemaakt en er is via internet een doneeractie opgestart. 
 

 

Commissie Opleidingen 

De Commissie Opleidingen heeft in 2017 veel werk verzet. In het zwembad zijn voor alle 

mogelijke diploma's opleidingen van start gegaan en voor vrijwel elk diploma is ook examen 

gedaan. Zo heeft de commissie twee zwemmend redden examens georganiseerd en bijna alle 

leden van de ARB zijn geslaagd tijdens deze examens. Ook zijn er een tweetal zwemABC-

examens geweest. Bij het eerste examen is een rapporteur van de NPZ-NRZ aanwezig geweest, 

die alleen maar lovende woorden heeft gehad voor de uitvoering van het examen.  

 

Daarnaast is de commissie druk  bezig om een nieuwe licentie ZwemABC te verkrijgen. 

Hiervoor moet de reddingsbrigade aan een aantal voorwaarden voldoen. De commissie is 

begonnen om aan deze voorwaarden een invulling te geven.  

 

In 2017 hebben onze instructeurs in opleiding ook weer  Proeven van Bekwaamheid (PvB's) 

afgelegd en zij zijn voor deze PvB's geslaagd. Eén instructeur heeft zijn instructeursdiploma 

Elementair Zwemmen (niv. 3) behaald. Hij gaat nu verder voor zwemmend redden en varend 

redden. Een instructeur is bijna klaar met de opleiding assistent instructeur (niv. 2). De overige 

instructeurs in opleiding hebben nog wat meer tijd nodig. 
 

 

Tot slot! 
De vereniging heeft veel behoefte aan vrijwilligers. We hebben vooral behoefte aan vrijwilligers 

vanaf 15 jaar. In 2018 zullen we verder gaan met het werven van nieuwe vrijwilligers. Daarnaast 

zullen we ook meer aansluiting gaan zoeken bij professionele hulpverleningsinstanties. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering, d.d. 08 april 2018 

 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 

W.Weg  C. Feenstra   P.S. Weg-de Boer 

Voorzitter  Vice-voorzitter  Secretaris 

 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 

vacant  T. van Wees   M. Schollee 

Penningmeester  Bestuurslid   Bestuurslid 

 

 

 

…………………………… ........................................... 

P.H.M.  le Fêvre   

Bestuurslid 


