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Inleiding 
Terugblikkend op 2019 kan ik niet anders dan concluderen dat er heel hard gewerkt is door 
onze vrijwilligers. Een aantal van de activiteiten waren: 

Het Nk serc, een zwemles in buitenwater, de eerste bbq bij onze nieuwe opslag, het 
verbouwen en opknappen van de opslag en een superleuk kamp. 
Naast deze zichtbare activiteiten zijn we als bestuur op de achtergrond hard bezig geweest 
met het zoeken naar een nieuwe penningmeester en gaan we rustig aan ook verder 
vooruitkijken al met al beloof t 2020 een bijzonder jaar te worden.  
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Bestuur 
De afgelopen periode is er heel hard gewerkt aan onze opslag, zo zit er een nieuw dak op en 
is de binnenkant op dit moment ver genoeg gevorderd dat het onderhoud dat aan de vloot 
plaats moet vinden op onze eigen locatie gebeurt. Er zijn tekeningen gemaakt door een 
architect en er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente om de opslag uit te kunnen 
breiden.  
Met de komst van Daan die de rol van penningmeester graag op zich wil nemen kunnen we 
onze blik nu echt op de toekomst gaan richten.  
Zo zijn we begonnen met het schrijven van een beleidsplan en het aanpassen van het 
huishoudelijk regelement naar de huidige normen. Uiteraard zal er over het nieuwe 
huishoudelijk regelement bij de algemene ledenvergadering worden gestemd. 
Voor aankomend jaar willen we van alle vrijwilligers de verklaring omtrent gedrag (VOG) 
vernieuwen en proberen we de ANBI status formeel geregeld te hebben bij de belastingdienst.  

Last but not least, 2020 is voor de  Alphense reddingsbrigade dat op 23 augustus 1985 is 
opgericht een jubileumjaar. Uiteraard gaan we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
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Commissie Waterveiligheid 
2019 was weer een druk jaar voor de Commissie Waterveiligheid. Naast de vele 
bewakingen (waaronder ondersteuning bij bewakingen Vlietlanden), zijn de redvesten 
grotendeels vervangen met nieuwe redvesten, hebben we geholpen met het 
opknappen en uitbreiden van de opslag om in de voorjaarsvakantie de vlet AAR 1.28 
op te kunnen knappen. 

Bewakingen 

In 2019 hebben we weer een groot aantal bewakingen gedaan. Een korte opsomming 
van de bewakingen; 

Nieuwjaarsduik De Hoorn. 

In januari 2019 heeft de Alphense Reddingsbrigade voor een veilige nieuwjaarsduik in 
zwembad De Hoorn gezorgd. Een 4 heats trotseerde een groot aantal mensen het 
koude water van het buitenbad om het nieuwjaar goed in te luiden. 

Toezicht Triahtlon Alphen. 

In de eerste maanden hield de Alphense Reddingsbrigade de toezicht op de 
zwemmende leden van de Triathlon Alphen in zwembad Aquarijn. Op de woensdag 
avonden na onze eigen trainingen, zwommen de leden van het Triathlon Alphen in 
zwembad Aquarijn. 

Obstacle Run. 

Dit jaar werd de Alphense Reddingsbrigade gevraagd om voor de veiligheid te zorgen 
bij obstacle 39, echter door slechte weersomstandigheden werd obstacle 39 op de 
dag zelf geschrapt. De brigade was gereed voor inzet en maakte dankbaar gebruik 
van de bewakende leden om in de opslagte klussen. 

Wedstrijd Triathlon Alphen 

In september organiseerde Triathlon Alphen weer hun jaarlijkse wedstrijd in het 
Zegersloot gebied. De Alphense Reddingsbrigade zorgde met inzet van 2 vletten en in 
samenwerking met de surfclub voor de veiligheid op het water. 

Sint intocht. 

De Sint intocht was dit jaar anders dan voorgaande jaren. De hefbrug bij Boskoop 
gooide roet in het eten en de pakjesboot zou niet kunnen komen in Alphen aan de 
Rijn. Door meerdere vletten van o.a. de Alphense Reddingsbrigade, Leiderdorpse 
Reddingsbrigade  en de Leidse Reddingsbrigade kon de Sint en zijn zwarte pieten 
toch komen. De reddingsbrigade had voor deze inzet 5 vletten en in totaal 33 
bewakende leden ingezet. 

Sint uittocht. 

De organisatie van de Sint organiseerde voor de eerste keer ook de uittocht van de 
Sint. De Alphense Reddingsbrigade verzorgde de veiligheid rond de uittocht. 

Vlietlanden. 
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Om de kennis en kunde van de bewakende leden van de Alphense Reddingsbrigade 
hoog te houden, assisteerden we dit jaar wederom bij meerdere bewakingen bij de 
Vlietlanden. 

Bondsexamens 

In 2019 deden wederom een aantal leden van de Alphense Reddinsgbrigade mee met 
de bondsexamens om hun diploma junior Lifeguard – Lifeguard – senior Lifeguard te 
halen. De examens werden afgenomen bij de vlietlanden. 

Opslag 

In 2019 werd er hard geklust om de opslag van de Alphense Reddingsbrigade op te 
knappen. Bij de bestaande bouw werd er in totaal 2,5 meter uitgebreid, werd het dak 
vervangen en de binnenkant geisoleerd en met gipsplaten afgewerkt. 

Onderhoud vletten 

In 2019 werd er aan de vletten AAR 1.18 en AAR 1.28 klein onderhoud gepleegd. De 
lieren werden vervangen, de buitenboordmotoren kregen onderhoud en de rollers van 
de trailers werden uitgelijnd en gelijk gesmeerd. Er werd tevens plannen gemaakt om 
de AAR 1.28 in het voorjaar van 2020 grondig aan te pakken. 
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Commissie Communicatie 
Hierbij een klein overzicht wat er allemaal gebeurd is binnen de Communicatie 
Commissie in 2019.  
  
De nieuwe website is live gegaan en wordt nog steeds verbeterd. Daarnaast hebben 
we nu ook ons eigen Instagram-account en een YouTube kanaal. Hoewel Twitter niet 
zo populair meer is, hebben we ook daar ons account weer van in beheer.  
  
Hiernaast zijn we druk bezig geweest met nieuw promotiemateriaal. Zo hebben we de 
volgende materialen mogen maken en aanschaffen:  

• Stickers met logo  
• Flyer gericht op elementair  
• Flyer gericht op zwemmend redden  
• Nieuwe banner voor bij promoties  
• Kerstkaarten  

Er zijn twee verschillende waaiermappen in de omloop met het promotiemateriaal. 
Een in het bezit van de Activiteiten Commissie, een in het bezit van de Communicatie 
Commissie. Zo kan er altijd een map mee naar promotie mogelijkheden en weet de 
Communicatie Commissie wanneer er weer opnieuw besteld moet worden.  
  
Hiernaast hebben we online ook zeker niet stil gezeten. Onze bereikbaarheid is enorm 
gegroeid het afgelopen jaar. Niet alleen op de socials (Facebook/Instagram/Twitter), 
maar ook wat betreft berichtgeving naar onze leden en de ouders/verzorgers van 
leden. De nieuwsbrief is in een overzichtelijk jasje gestoken, een frisse look die 
overzichtelijk en goed werkbaar is.  
  
Voor 2020 verwachten we deze koers door te mogen zetten. Ook liggen er plannen in 
het verschiet om nog zichtbaarder te worden online door middel van educatieve 
video’s en tijdloze concepten voor op Facebook/Instagram voor als we even niks te 
posten hebben over events. Naast dit alles willen we ook bezig met twee rolbanners 
om zo zichtbaarder te zijn bij bijvoorbeeld een informatiestand.  
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Commissie Activiteiten 
2019 zit er weer op. Het was een jaar van nieuwe dingen, kijken naar mogelijkheden 
en kijken naar de toekomst. Binnen de activiteiten commissie lag de nadruk op een 
nieuw evenement, namelijk kamp. Na lang weg geweest te zijn kwam in 2019 dit 
evenement namelijk weer terug.  

Kamp 2019 

We gingen weer op kamp! Dit jaar was het kamp in het weekend van 5 & 6 oktober. In 
totaal zijn we met 30 leden op pad geweest naar Leiden. Hier hebben we een heerlijk 
weekend in het clubgebouw van de Leidse Reddingsbrigade gehad. We hebben ons 
absoluut niet verveeld. Van spelletjes, pannenkoeken eten tot de feestavond en de 
ochtendgymnastiek. We hebben ons erg vermaakt. Dat heeft ons dan ook doen 
besluiten om in 2020 wederom op kamp te gaan! Om alvast een tipje van de sluier op 
te lichten: in 2020 bestaan we 35 jaar, dat betekend JUBILEUM EDITIE!!! Ben jij er 
het weekend van 11 t/m 13 september weer bij? Hou de nieuwsbrief in de gaten voor 
verdere informatie. 

Verder in 2019 

Naast kamp zijn er verschillende activiteiten geweest. Zo waren er verschillende 
wedstrijden waar we aan mee deden. Luuk en Eefje vertegenwoordigde de ARB 
tijdens de Nacht van Leiderdorp en Sander & Carolien liepen mee tijdens de 20 van 
Alphen.  

Verder was er dit jaar voor het eerste een bruitentraining voor alle leden. Van badje 1 
t/m de lifedavers trotseerde de regen bij de zegerplas. Met het kader hebben we deze 
avond eveneens afgesloten met een heerlijke barbecue.  

Als laatst sloten we af met het Sinterklaas zwemmen en Serious Rescue waarbij twee 
teams de kou trotseerde om zo geld op haalde voor Serious Request. Een geslaagde 
actie waarbij de teams op de terugweg nog even een gestrande fietser thuis brachten, 
want ja als reddingsbrigade ben en blijf je hulpverlener. 

2020 

Voor 2020 staat er wederom genoeg op de planning. We gaan een jubileum jaar in en 
dat betekend dat we groots uit gaan pakken. Wat we gaan doen houden we nog even 
geheim maar hou de nieuwsbrief goed in de gaten! 
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Technische Comissie 
De commissie 
De technische commissie bestond begin 2019 uit Lise Weissberg, Joram Slingerland 
en Joyce van Luijn. 
In 2019 is Anne-Jet hier als ondersteuning bijgekomen. Hierin is de volgende 
taakverdeling: 
Joram Slingerland als Hoofd TC, budgetbeheerder, contactpersoon van het bestuur 
en aanspreekpunt voor alle diploma’s vanaf en junior 1 t/m 4  tot en met de WHV lijn 
(lifeguards).  
Lise Weissberg als zijnde aanspreekpunt namens de TC aangaande alle elementaire 
diploma’s. Gezamenlijk zijn zij het aanspreekpunt voor de kaderopleidingen. Verder is 
Jocye van Luijn als algemeen lid ondersteunend in de gehele commissie. Anne-Jet is 
als jongste lid van de commissie gekomen ter algehele ondersteuning. 
 
Elementair 

  2017 2018 2019 

A x 10 7 

B X 2 3 

C X 7 3 

Totaal X 19 13 

juni zwommen er 3 kandidaten voor A, 1 voor B en 2 voor C af. Allen zijn geslaagd. In 
november zwommen er 4 kandidaten voor A en 2  voor B en 1 voor C af.  Iedereen is  
geslaagd. Dit jaar is er geen externe examencommissie geweest. Wel zijn we zelf 
opbouwend kritisch. De borst- en rugcrawl blijft een punt van voortdurende aandacht. 
Mede omdat we nu vroeger in de lesperiode (al in ondiep) starten met aanleren gaat 
het nu wel beter. De kinderen moeten bij het drijven of de potlood of de hoekduik nog 
wel wat meer doorzwemmen en niet te veel aarzelen voor ze de opdrachten uitvoeren. 
Binnen onze vereniging hebben wij geregeld kandidaten met speciale behoeften (vaak 
kiezen ouders bewust voor onze vereniging omdat we met kleinere groepen werken). 
Dit werkt soms door op de resultaten. Naar aanleiding van 2018 houden we dit 
duidelijker in de gaten zodat we dit zo nodig ook vooraf kunnen bespreken met de 
externe examencommissie. Medische zaken worden nu ook zo goed mogelijk in 
Membro opgeslagen. 
 
In het leertraject voor ABC zijn we dit jaar ook begonnen met consequentere tussen 
toets momenten. 1 x per 2 maanden vragen we alle instructeurs aan te geven welke 
onderdelen de kinderen reeds beheersen en wat nog geoefend moet worden. We 
merken dat het onszelf beter bij de les houdt, en het is goed bij te houden in Membro 
en daardoor ook meer inzichtelijk voor ouders. 
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  2017 2018 2019 

JR 1 0 1 10 

JR 2 6 0 0 

JR 3 4 5 1 

JR 4 4 4 3 

ZR 1 5 4 3 

ZR 2 6 5 5 

ZR 3 6 6 3 

ZR 4 2 5 7 

LS 1 4 8 4 

LS 2 5 5 3 

LS 3 0 3 2 

Totaal 42 46 41 

Zwemmend redden 
In juni vond het jaarlijkse afzwemmen plaats met een 95% slagingsratio. In het 
overzicht staan de aantallen geslaagden voor het afgelopen jaar. Hierbij zijn de drie af 
zwemmers van omgelegen brigades niet meegenomen. 
 
De keuze voor één afzwemmoment voor de brigade diploma’s (junior 1 en hoger) blijft 
een standpunt wat vorig jaar is ingenomen en dit jaar verder blijft bestaan. Voor de 
lagere bondsdiploma’s (junior 1 t/m 4) wordt er wel gekeken naar mogelijk overslaan 
van diploma’s als de kandidaten dit leeftijd technisch aan kunnen.  
Doordat er langer gezwommen wordt voor sommige junior redder en zwemmend 
redder diploma’s is het voor de trainers mogelijk hierin lessen te besteden aan extra 
onderwerpen. Denk aan slagverbetering, conditie en buitenlessen. Al met al zorgt dit 
voor een sterkere groep alvorens ze door gaan naar een volgend diploma. 
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Lifeguard 
WHV 2017 2018 2019 

JLG ow 0 4 X 

LG ow 2 1 X 

LG sch 2 0 0 

LG ch 0 1 0 

SLG 0 2 1 

Totaal 4 8 1 

Dit jaar is er in samenwerking met de reddingbrigade Leidschendam (LVO) de 
mogelijkheid geweest de opleidingen lifeguard met als optie de specialisatie schipper, 
chauffeur en de senior lifeguard opleidingen te volgen. In onderstaande tabel zijn de 
aantallen af te lezen.  
 
Ook dit jaar zullen leden van de ARB bewaken bij LVO en daarmee de mogelijkheid 
krijgen om hun opleiding te volgen en diploma te halen. 
Verder is er vanuit de regionale werkgroep Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) een 
halfjaarlijkse oefening waaraan enthousiast door bewakende leden is deelgenomen. 
Voorjaar 2020 is Alphen aan de beurt om deze te organiseren. 
 
Theorie & EHBO 

Er is dit jaar een opzet gedaan tot het behalen van het EHBO diploma binnen de 
vereniging. Helaas was hier niet genoeg animo voor om dit door te laten gaan. 
Zodoende is er voor 2019-2020 een nieuwe planning opgezet worden. Verder wordt 
er gekeken naar een mogelijkheid tot het geven van theorie lessen voor de Lifesaver 
groepen vanwege de groeiende aantallen binnen deze groepen.  
 
Kader 
In het vervolg op 2018 zijn er geen mensen geweest die hun instructeur niveau 3 
hebben afgerond, wel zijn er twee leden begonnen, wel te verstaan Jelle Zweers en 
Jeroen Bus. In 2019 zijn Ralph Reijgers en Jorrin van der Zwam met de instructeurs 
opleiding van start gegaan. Verder zijn er diverse assistent instructeurs bijgekomen 
om het kader te versterken, daar waar we in 2018 met 22 leden totaal staan, zijn we 
eind 2019 met 30 sterk wekelijks langs de badrand. Vanuit de TC stimuleren we de 
ontwikkeling van onze beginnende en meer ervaren kaderleden door jaarlijks 
bijscholing aan te bieden. Ook hebben we de ambitie om de startende kaderleden niet 
alleen praktisch maar ook meer theoretisch te gaan ondersteunen. In 2019 gaat er 
verder gekeken worden naar de opleidingsmogelijkheden om nieuwe kaderleden te 
ondersteunen.  
Tot slot zijn er twee trainers bijeenkomsten geweest, een trend die in 2020 voortgezet 
gaat worden. 
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Middelen en materialen 
Afgelopen jaren is het materiaal onderhoud lichtelijk in het verschiet geraakt. In 2019 
is er een nieuwe nul meting gedaan worden om te kijken op welke termijn er nieuwe 
middelen aangeschaft moeten worden. Desondanks zien we dat iedereen zorgvuldig 
met het materiaal omgaat wat ten goede komt van de levensduur. Ook wordt er 
steeds meer “met z’n allen” de schouders er onder gezet om, zowel vooraf, als na 
afloop van de lessen klaar te zetten en op te ruimen. Een mooi stukje samenwerking 
wat we willen volhouden in 2020, want met z’n allen zijn we de Alphense 
Reddingsbrigade. 
 

 


