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Inleiding / Bestuur 

Beste leden en ouders van leden, 

Voor u ligt alweer het jaarverslag van 2020. Zoals ik tijdens de algemene leden 

vergadering begin 2020 had aangegeven had dit een mooi jubileum jaar moeten 

worden, helaas werden we in een zeer rap tempo ingehaald door de harde realiteit die 

onder de noemer corona behoorlijk wat roet in het eten gooide. De zwembaden 

gingen dicht, sporten kon niet meer, groepsactiviteiten zoals kamp, bbq`s en borrels 

werden allemaal geannuleerd ook alle bewakingen bij evenementen werden 

geannuleerd. Omdat wij als reddingsbrigade veiligheid altijd al belangrijk vinden, maar 

ook de mogelijkheden die er wel waren graag benutten gaf dit binnen het bestuur de 

nodige conversaties en meningsverschillen. Vooral in de beginfase toen de ernst nog 

niet helemaal duidelijk was. Ondanks deze situatie hebben we er met zijn allen toch 

een geslaagd jaar van weten te maken. Zo zijn er serieuze vorderingen gemaakt met 

onze opslag "de schaapskooi", hebben we de gemiste lessen redelijk in kunnen halen 

en hebben we zelfs een succesvolle sponsoractie op kunnen zetten om een van de 

brandweer gekregen voertuig operationeel te maken. De virtuele nieuwjaarsborrel was 

ondanks het ontbreken van een fysieke ontmoeting een gezellige bijeenkomst. 

 Met jullie hulp en inzet gaan we van 2021 een mooi jaar maken. 

Ik wil namens het bestuur eenieder dan ook (alvast) danken voor zijn/ haar inzet en 

vertrouwen in de vereniging gedurende deze moeilijke tijden. 

Daniel Sierat 

Voorzitter Alphense reddingsbrigade 
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Commissie Waterveiligheid 
2020 was een rustig jaar voor CWV. Door Covid-19 werden alle evenementen in Alphen aan 

den Rijn afgelast. Hebben we dan stil gezeten als commissie?  

Dat zeker niet. In het voorjaar hebben we de APN1.28 onderhanden genomen. We hebben de 

vlet gestript van alle onderdelen om vervolgens de binnenkant scho on te krabben van de 
verf laag/lagen. Na wat noeste arbeid werd er een nieuwe epoxy laag aangebracht. Onder een 

van de bankjes werd een nieuwe accu/materiaal kast geplaatst, welke op maat werd gemaakt.  

In de zomer hebben we als brigade bijstand geleverd aan de Leidse Reddingsbrigade om 
toezicht te houden op de Kagerplassen in verband met een f lootparty. De Alphense 
Reddingsbrigade kon binnen een uur een complete varende bemanning leveren voor de inzet. 

Aangezien we als brigade (nog) geen alarmploeg hebben een prestatie waar we als brigade 

trots op mogen zijn. 

Voorts hebben we ook dit jaar weer bijstand geleverd aan onze buurbrigade in Leidschendam-

Voorburg. Op deze manier konden we onze competenties bijhouden.  

Hopelijk brengt 2021 ons weer leuke inzetten in onze eigen gemeente. 

Namens de commissie waterveiligheid 

Ralph Reijgers. 
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Commissie Communicatie 
In het afgelopen jaar heef t de commissie veel extra communicatie verspreid naar aanleiding 

van Covid-19. Wij hebben geprobeerd te zo goed mogelijk te doen en hebben gemerkt dat dit 

als zeer prettig ervaren werd. Ook door de groei van volgens op Instagram en Facebook 

hebben wij gemerkt dat leden welke vragen hadden snel geholpen waren met een antwoord.  

Daarnaast hebben wij afgelopen jaar een winactie gewonnen voor een promotievideo. En deze 

is er reeds! Hierbij willen wij iedereen die hieraan bijgedragen heef t via deze weg nogmaals 

bedanken. 
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Commissie Activiteiten 
Wat was het een jaar. Een jaar dat een jubileum jaar had moeten worden met verschillende 
activiteiten verliep toch heel anders dan gedacht. Wie had tijdens de nieuwjaarsreceptie in 
januari gedacht dat we 2 maanden later in lockdown zouden zitten in plaats van onze longen 

uit ons lijf  te rennen bij de 20 van Alphen. Wie had gedacht dat we het moesten doen met 

baantjes in de badkuip in plaats van baantjes bij de macht van Leiderdorp?  

Wat een jaar vol leuke activiteiten had moeten worden werd een jaar van voo r afgelaste 

evenementen.  

Gelukkig was het ook een jaar voor nieuwe ideeën! We hebben niet stil gezeten en hebben 

ideeën verzameld voor toekomstige evenementen. Zo ontstonden er buiten activiteiten en 
startte we 2021 met een online nieuwjaarsborrel. Zodra het weer mag gaan wij dan ook graag 
aan de slag om de gemiste evenementen in te halen. Er zijn vele ideeën voor de 

seizoensafsluiting en hopelijk kunnen we dit jaar weer op kamp!  

Wij kijken met veel plezier naar dit jaar uit en hopelijk kunnen we jullie b ij veel evenementen 

verwelkomen aankomend jaar! 

Namens de activiteiten commissie, 

Jelle Zweers 
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Technische Comissie 

De commissie  
De technische commissie bestond begin 2020 uit Lise Weissberg, Joram Slingerland 
en Joyce van Luijn en Anne-Jet Doorduyn.  
  
In 2020 is Kim Maris 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 zijn Jocye van Luijn, Anne-Jet Doorduyn en Kim Maris als algemeen lid 
ondersteunend in de gehele commissie.   
  
Elementair  

   
2017  2018  2019  2020  2021  

  
A  x  10  7  13  14  

B  X  2  3  11  11  
C  X  7  3  1  1  

Totaal  X  19  13  25    
  
Er zijn in 2020 drie afzwemmomenten geweest met 100% geslaagden. In maart 4 
kandidaten A, 3 B en 1 C.  Kort daarna trof corona heel Nederland en werd het 
zwemmen steeds meer bijzonder. Na de eerste lockdown kozen we ervoor om zo snel 
mogelijk weer te starten met zwemlessen. We wilden en moesten echter de regels en 
veiligheid goed in de gaten houden. Zo was het niet de bedoeling om binnen 1,5 
meter van de kinderen te komen. We bedachten een creatieve oplossing en vroegen 
wekenlang de ouders om mee te komen en hun eigen kind les te geven onder 
begeleiding van een trainer op afstand. Een bijzondere maar ook waardevolle periode. 
Deze andere wijze van lesgeven vroeg veel van onze trainers, maar we hebben veel 
geleerd en ook mooie vooruitgang gezien. Veel ouders waren erg blij met deze 
oplossing waardoor de kinderen veelal eerder weer konden zwemmen dan in andere 
baden. Er zijn zelfs zij-instromers vanuit andere lesgevers gekomen. Hierdoor konden 
we in juni weer een afzwemmoment organiseren. Zelfs met (beperkt) publiek op de 
tribune. Dat was in vele opzichten geslaagd. 10 A kandidaten, 2 B en iedereen 
geslaagd. Vervolgens hadden we in november weer geluk. Enkele uren voor het 
sporten door de nieuwe beperkte lockdown niet meer mocht konden we nogmaals 
afzwemmen. 6 B kandidaten geslaagd. Hier kon geen publiek bij aanwezig zijn. Zo 
kregen we onze eerste ervaring met een livestream dankzij de hulp van de 
communicatiecommissie.  
  
Dit mede door de corona is er dit jaar slechts 1 x een externe examencommissie 
geweest. We kregen complimenten over de organisatie en over de kwaliteit. Wel 
kregen we ook nuttige adviezen. Zo zwemmen de kinderen vaak wat gehaast om 
maar een bepaalde afstand te halen. Met wat tips gaan we aan de slag om meer rust 
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in te bouwen. Het werken aan de crawls blijft een punt van aandacht waar we steeds 
verbetering in zien.   
  
In het leertraject voor ABC zijn we dit in 2019 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. Dit kwam in de corona-periode flink onder druk te staan, maar willen we zeker 
meer oppakken in de komende jaren. De communicatie met ouders hebben we wel zo 
goed mogelijk geprobeerd te doen door per mail te communiceren over vorderingen, 
en soms zelfs individueel een paar filmpjes te maken. De tussentoetsjes zijn door Lise 
en Kim herzien met meer aandacht voor de crawlslagen. Dit zal in 2021 verder 
ingevoerd gaan worden.  
  
2020 eindigde met voorbereiding voor het vernieuwen van de licentie (wat in januari 
2021 is gelukt).  
Daarnaast willen we ook gaan onderzoeken of we de wachtlijst kunnen bestrijden door 
misschien meer elementaire lesuren te gaan starten.  

   2017  2018  2019  2020  

JR 1  0  1  10  0  

JR 2  6  0  0  0  
JR 3  4  5  1  0  

JR 4  4  4  3  0  
ZR 1  5  4  3  0  

ZR 2  6  5  5  0  
ZR 3  6  6  3  0  

ZR 4  2  5  7  0  
LS 1  4  8  4  0  

LS 2  5  5  3  0  
LS 3  0  3  2  0  

Totaal  42  46  41  0  
  
Zwemmend redden  
Helaas zijn er dankzij covid in 2020 geen examens geweest voor de bondsdiploma's. 
Hierdoor zijn alle kandidaten in hun huidige groep gebleven. Desondanks hebben de 
trainers de uitdaging mee gekregen om kinderen te blijven uitdagen met moeilijkere 
oefeningen om het zo toch leuk te houden. Zodra het weer mogelijk is willen we een 
inhaal examen plannen.  
  
Pagina-einde  
Lifeguard  

WHV  2017  2018  2019  2020  
JLG 
ow  

0  4  
X  0  

LG ow  2  1  X  0  
LG sch  2  0  0  0  

LG ch  0  1  0  0  
SLG  0  2  1  0  

Totaal  4  8  1  0  
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Ook dit jaar is er samengewerkt met naburige brigades. De regionale oefening zou in 
het voorjaar 2020 door alpen georganiseerd worden. Helaas moest deze afgezegd 
worden i.v.m. de verspreidingscijfers. Tevens is er bewaakt bij Leidschendam-
Voorburg, puur om de bewakings uren te draaien. Opleidingen zijn niet mogelijk 
geweest dit jaar.  
  
Theorie & EHBO  
Eind 2020 zijn de uitnodigingen er uit gegaan en begin 2020 zijn we begonnen met de 
cursussen. Mede dankzij Kim en Erik-Jan draait deze opleiding (ook in covid tijd) 
doorgang kan vinden.   
  
Verder is de planning voor een pilot (junior)lifeguard opleiding uitgezet die in de loop 
van 2021 van start gaat.   
  
Kader  
Er zijn dit jaar een aantal mensen gekomen en gegaan. Onderaan de streep gaan we 
2021 met 32 kaderleden sterk in. Als TC willen we ons in 2021 verder focussen op de 
kwaliteit, en een interne opleiding voor assistent-instructeurs gaan ontwikkelen.   
Om het niveau van het kader op peil te houden is de TC begonnen met de 
documentatie voor de basis ontwikkeling als assistent en de vervolg stappen tot 
trainer. Op deze manier krijgt iedereen dezelfde basis mee als ze van start gaan en 
wordt de stap tot officieel trainersopleiding verkleint. Uiteindelijk streven we naar een 
volledig gecertificeerd kader.   
  
Middelen en materialen  
Afgelopen jaren is het materiaal onderhoud lichtelijk in het verschiet geraakt. In 
2020 zijn er   
o.b.v. de nul meting van 2019 een aantal van de materialen aangevuld/vernieuwd.   
Voor 2021 staat deze inventarisatie op nieuw op de kalender. Gelukkig zien we dat, 
over het algemeen, men zuinig met het materiaal is en het zorgvuldig 
opruimt/bewaard.   
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 2021, want met z’n allen zijn we de 
Alphense Reddingsbrigade.  
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Opslag 
Afgelopen jaar heeft natuurlijk alles stilgelegen vanwege de Covid-19 pandemie, er 
zijn geen evenementen georganiseerd en een aantal lessen zijn uitgevallen, een ook 
nu zitten we er nog steeds middenin. Maar dat betekent niet dat we hebben stil 
gezeten. Al een paar jaar hebben we het lopende project van de opslag/uitvalsbasis.  

We zijn begonnen met vervangen van het dak, wie had er ooit gedacht dat een rieten 
dak zoveel riet zou opleveren dat we vaak heen en weer hebben moeten rijden om 
alles af te voeren. Daarna is de binnenkant gestript en hebben we een paar meter 
naar de achterkant uitgebreid. En toen begon het lange wachten, de architect en 
constructeur hebben geheel belangeloos tekeningen en berekeningen gemaakt die we 
nodig hadden voor de aanvraag van de bouwvergunning, en het wachten is beloond, 
de vergunning werd afgegeven en we konden verder. Nadeel van het beging van 
bouwen is dat er ontzettend veel werk verzet wordt, maar dat je het bijna niet kan 
zien. Graven, bekisting maken, betonstorten, veel mensen hebben er heel wat uurtjes 
in zitten, en je ziet er niks van. Gelukkig hebben een aantal mensen hun handafdruk 
kunnen achterlaten in een stukje gestort beton, het is vereeuwigd voor het nageslacht. 
Daarna konden we beginnen met het metselwerk, onder de bezielende leiding van 
Cor is de fundering verder opgemetseld, voor velen een nieuwe klus en onder druk 
van de corona maatregelen konden we met minder grote groepen werken als we 
zouden willen, ook daar heeft het virus zo zijn invloed op gehad maar er is zelfs in het 
donker doorgewerkt. Ondertussen is het winter geworden en moeten we klussen in 
soms wel erg vochtige omstandigheden, maar kou, wind en een beetje water, welk 
brigade lid laat zich daar nu door tegenhouden? Water? We zijn er dol op, hoogstens 
iets minder als het uit de lucht komt vallen maar we hebben stug doorgewerkt. 

Ondertussen is het werk wat wordt verzet zichtbaar, dat is wel zo lekker voor je 
motivatie, elke plaat en plank die we schroeven valt op, en we maken meters hoor 
mensen. Op het moment van schrijven staan de buitenmuren en worden momenteel 
bekleed met planken én gaat binnen kort het dak erop. Dan staan we tenminste ook 
droog binnen. Komend voorjaar kunnen we dan de buitenkant gaan schilderen en 
verder afwerken en uiteraard moet binnen alles nog worden afgemaakt en ingericht. 
Ongetwijfeld vergeet ik nog klussen en mensen met een huis of een boot weten het: 
Het werk is nooit af. Dus ook in de komende tijd hebben we mensen nodig die kunnen 
helpen. Wil je schilderen, kan je helpen om een partij stoeptegels op te halen, wil je 
een keer afval wegbrengen of op een andere manier ondersteunen? Geef het aan, we 
kunnen elke hand goed gebruiken. 

Op de aankomende ALV zullen we het ook nog over de opslag gaan hebben. In de 
praktijk is de overeenkomst die we hebben gesloten met de gemeente niet handig, we 
huren het gebouw, maar moeten zelf de kosten dragen voor het onderhoud en de 
uitbreiding. Ook verzekeringstechnisch is dat een uitdaging. De gemeente heeft 
aangeboden om het pand aan ons over te doen zodat we eigenaar worden van het 
gebouw en alleen de grond hoeven te huren. We zijn op dit moment de laatste zaken 
aan het uitwerken, ik hoop jullie op de ALV daar meer informatie over te kunnen 
geven, welke consequenties dat heeft voor ons als vereniging.... the story continues 

Namens het projectteam opslag, 

Jeroen Bus 
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