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Inleiding / Bestuur 
Nou mensen dat was me het jaartje wel, als brigadelid ben ik niet bang voor golven maar weer 

een Covid-19 golf .., ik hoop het niet. Ook het afgelopen jaar werden we weer geconfronteerd 

met wisselende maatregelen. Wel zwemmen, niet zwemmen, alleen 18- zwemmen, dan maar 

buiten wat organiseren. Het heef t het nodige van ons gevraagd. Inzet, creativiteit, energie 

maar ik denk dat we er al het mogelijke hebben uitgehaald. En dat tekent ons als brigade, 

samen zetten we de schouders eronder om, soms onder moeilijke omstandigheden, of  op 

korte termijn activiteiten te organiseren. Het heef t laten zien dat we f lexibel- en eensgezind 

zijn. We hebben geprobeerd om alle aanpassingen zo snel, en zo duidelijk mogelijk te 

communiceren. Dat betekent soms dat we op maandag duidelijkheid kregen, om dat dinsdag 

te kunnen communiceren wat we op woensdag wel of  niet mochten doen. In zo een korte 

tijdspanne is het lastig om iedereen goed te kunnen bereiken. Het of ficiële 

communicatiekanaal is de nieuwsbrief  voor alle reguliere berichten en ook de berichtgeving op 

korte termijn tussen door. Een groot compliment voor de leden van de commnicatiecommissie 

is hier dan ook op zijn plaats, zij zijn een belangrijke, onmisbare schakel in deze keten van 

informatievoorziening.  

Een ander ef fect wat Covid-19 op ons als brigade heef t (gehad) is dat we weinig 

zwemexamens kunnen organiseren. Een examen moet ver van tevoren worden aangevraagd 

en als op dat moment niet duidelijk is wat de maatregelen zijn op het moment van afzwemmen 

maakt dat het allemaal erg lastig. Als bestuur besef fen we ons terdege dat dat zo zijn ef fect 

kan hebben op de motivatie van onze leden. Het duurt te lang, veel te lang, en we zwemmen al 

een tijdje, om maar eens een variatie op een bekend liedje aan te halen. We hopen dat jullie 

besef fen dat wij als bestuur ons uiterste beste doen om zo snel mogelijk examens te 

organiseren. Heb je zelf  ideeën van wat we tijdens een les anders of  beter kunnen doen, laat 

het ons weten, we kunnen er alleen maar van leren.  

En dan nu het komende jaar, wat zal 2022 ons gaan brengen. In elk geval een afzwemmoment 

voor de zomervakantie, maar het liefst zo snel mogelijk. Verder gaan we de opslag, waar we al 

drie jaar aan werken, of f icieel openen, houd de datum in je agenda vrij: 12 Maart. Deze 

houden we voorlopig aan als werkdatum met als uitwijkmogelijkheid 26 maart. Op het moment 

van schrijven is nog niet veel concreets bekend, maar we gaan jullie uitnodigen. Een van de 

onderdelen zal in elk geval een prijsvraag zijn waarbij we jullie gaan vragen om een mooie 

herkenbare naam voor de opslag te bedenken. Begin alvast maar met nadenken. Verder zullen 

we ook dit jaar weer een opleidingstraject starten voor lifeguards, junior lifeguards en 

seniorlifeguards en mogelijk wat specialisaties. Houd in elk geval de nieuwsbrief  en de 

socialmediakanalen in de gaten. Ook blijven we de 
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mogelijkheid onderzoeken of  we een (semi)permanente bewakingspost in het zegerplas 

gebied kunnen realiseren. Een mooi middel om de waterveiligheid te vergroten, onze kennis en 

vaardigheden te vergroten en de brigade te kunnen promoten, wat wil je nog meer, daarvoor 

worden we opgeleid.  

Laten we er een topjaar van maken!  

Namens het bestuur,  

Jeroen Bus  

Vice-voorziter 
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Commissie Waterveiligheid 
De commissie 

In 2021 bestond de commissie uit de volgende personen: Ralph Reijgers (Hoofd CWV) Erik -

Jan Zweers, Jeroen Bus, Johan Slingerland, Luuk Ensing, Daniel Sierat, Jelle Zweers, Arthur 

Wijnen en Jasper van Reenen.  

4 groepen 

We hebben de commissie onder verdeelt in 4 groepen. In iedere groep zij een aantal mensen 

verantwoordelijk gemaakt om voor die groep klussen, e.d. op te pakken. We hebben de 

volgende de 4 groepen met daaraan de volgende personen: 

Huisvesting: Joram, Luuk, Arthur en Ralph 

Onderhoud: Jeroen, Erik-Jan, Luuk en Arthur 

Toezicht: Jelle en Ralph 

Opleiding: Ralph en Jeroen  

Bewakingen 

Dit jaar hadden we nog steeds te maken met Covid 19. Het aantal bewakende inzetten was 

nog niet optimaal. Van de terugkerende bewakingen ging alleen de Triatlon en de Sint intocht 

door. We hadden dit jaar wel een nieuw evenement, waarbij we de bewaking hadden verzorgd, 

de Sunset Beach Waterpolo Toernooi. Alle betrokken partijen waren na af loop van de inzet 

zeer tevreden en mogelijk zal het een terugkerende bewaking worden. 

 

Lifeguard 
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In het jaarverslag van de Technische Commissie werd al aangegeven dat we in 2021 voor het 

eerst zelf  een Lifeguard opleiding hadden gegeven, wat resulteerde in een nieuwe club 

Lifeguards. Daarnaast werd er een verkorte opleiding gegeven, zodat een aantal leden zich 

konden kwalif iceren als Lifeguard Chauf feur.  

Dit jaar zullen we weer een nieuwe opleiding junior Lifeguard starten en gaan we kijken wat de 

mogelijkheden zijn om wederom Lifeguard Chauf feur en (junior) Lifeguard Schipper aan te 

bieden. 
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Commissie Communicatie 
In 2021 bestond de commissie uit Dorianne Slingerland, Eef je Noordermeer, Eva Bus en 

Patrick Veldt. Vanuit de commissie is er net zoals vorig jaar veel communicatie geweest m.b.t. 

Covid. Met regelmaat is er een update geweest met de nieuwe maatregelen en vragen zijn 

snel via de gekende wegen beantwoord.  

Tegen het einde van 2021 heef t de commissie uit noodzaak hard gewerkt aan een nieuwe 

website. Indien hier aanvulling, vragen en of  suggesties voor zijn dan willen wij deze graag 

weten om de website zo goed en duidelijk mogelijk in te richten. Dit kan gemaild worden naar 

communicatie@alphensereddingsbrigade.nl 
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Commissie Activiteiten 

2021 was het jaar waarin we weer goed hoop hadden. We begonnen met een online 

nieuwjaarsborrel en hadden leuke ideeën voor andere activiteiten. De werkgroep kamp ging 

weer aan de slag. Helaas bracht het jaar toch andere dingen en zitten we nog steeds met 

verschillende corona maatregelen. Van de geplande activiteiten is dit jaar dan ook weinig 

terecht gekomen. Dit betekent niet dat we stil hebben gezeten. Op de achtergrond is bekeken 

wat de doelen zijn van de Activiteiten Commissie. Er is besloten dat de AC zich komende jaren 

meer zal gaan richten op het verenigingsgevoel. We vinden het belangrijk dat iedereen mee 

kan doen en het idee heef t erbij te horen. Dat maakt de sport leuker maar is ook belangrijk 

voor het hulpverleningsaspect van onze vereniging.  

Voor komend jaar gaan we dan ook hard aan de slag om alsnog activiteiten te organiseren. Er 

is een enquête verspreid waaruit naar voren komt dat mensen behoef te hebben aan 

gezamenlijke activiteiten. We hebben dan ook gekeken hoe we dit kunnen organiseren en 

hebben het doel om elke 2 maanden een activiteit voor iedereen te plannen. Denk daarbij aan 

uitjes, een Drijf -in f ilmavond, spelletjes middagen en barbecues. Ook staat de opening van de 

schaapskooi op de planning voor aankomend jaar. Al met al zijn er genoeg ideeën. Hou de 

nieuwsbrieven in de gaten voor de uiteindelijke planning! 
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Technische Comissie 
De commissie 
De technische commissie bestond begin 2021 uit Lise Weissberg, Joram Slingerland en Joyce 
van Luijn en Kim Maris 
 
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. Kim Maris als zijnde aanspreekpunt voor de EHBO-
opleiding. Gezamenlijk zijn zij het aanspreekpunt voor de kaderopleidingen. Tot slot Joyce van 
Luijn als aanspreekpunt voor materiaal beheer en algemeen commissie lid. 
Elementair 

  
2017 201

8 
201
9 

2020 2021 

 

A x 10 7 13 11 

B X 2 3 11  

C X 7 3 1 4 

Totaal X 19 13 25 15 

 
Er zijn in 2021 helaas maar twee afzwemmomenten geweest met 100% geslaagden. Omdat 
corona nog steeds in heel Nederland merkbaar en voelbaar is werd het zwemmen steeds meer 
bijzonder. Door de lockdowns bemoeilijkt dit het zwemmen, niet alleen voor ons als t rainers, 
maar ook voor de leergang van kinderen. Ondanks deze hindernissen hebben te gelukkig nog 
twee examens kunnen doen voor elementair.  
 
Ondanks dit alles wordt er achter de schermen gewerkt aan verbeteringen in de lesplannen om 
zo de continuïteit, zodra er weer gezwommen mag worden op peil te houden.  
 
Zwemmend redden 

  20
17 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

JR 1 0 1 10 0 4 

JR 2 6 0 0 0 4 

JR 3 4 5 1 0 4 

JR 4 4 4 3 0 3 

ZR 1 5 4 3 0 1 

ZR 2 6 5 5 0 0 

ZR 3 6 6 3 0 5 

ZR 4 2 5 7 0 0 

LS 1 4 8 4 0 11 

LS 2 5 5 3 0 3 

LS 3 0 3 2 0 2 

Totaa
l 

42 46 
41 0 37 



 

Pg. 8 
 

 
   

 

 

 
Zwemmend redden 
Begin 2021 zijn we in staat geweest om één examen te organiseren, helaas betekent dat nu 
dat we nog niet zijn toegekomen aan het inhaal moment zoals gepland was. Hier willen we op 
korte termijn alsnog aandacht aan besteden, mist de situatie in Nederland het toe laat.  
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Lifeguard 

WH
V 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
0 

JLG 
ow 

0 4 
0 0 0 

LG 
ow 

2 1 
0 0 7 

LG 
sch 

2 0 
0 0 0 

LG 
ch 

0 1 
0 0 5 

SLG 0 2 1 0 0 

Tota
al 4 8 

1 0 1
2 

 
Ondanks de beperkingen die er voor het zwembad aanwezig waren hebben we wel (voor het 
eerst) een opleiding voor de WHV-lijn kunnen doen. Deze wordt volgend jaar in samenspraak 
met de commissie waterveiligheid opnieuw georganiseerd.  
 
Theorie & EHBO 
 
De EHBO  
cursussen draaien volop en zijn een succes voor de brigade. We hebben de intentie deze te 
blijven aanbieden. 
 
Kader 
Dit jaar kan ik niks anders dan respect uiten voor de mensen langs het bad. Het is een pittig 
jaar geweest en ik wil dan ook mijn dank voornamelijk uit spreken aan iedereen die er toch 
elke week weer is. 
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Fondsenwerving 

In 2021 hebben we een nieuwe stap gezet op het gebied van fondsenwerving. De 
verkoopactie is herhaald en er zijn ideeën uitgewerkt voor de toekomst. Komend jaar 

gaan we eveneens niet stil zitten! Wat we precies gedaan hebben en van plan zijn 
lees je hier. 

Verkoopactie uniformkleding  
Na het succes van de verkoopactie omtrent het eigen voertuig is er gekeken hoe dit 

verder uitgewerkt kon worden. Resultaat was een mooie actie eind 2021 om geld op 
te halen voor nieuwe uniformkleding. Mooi detail was dat betalingen nu via een 

webshop liepen wat het proces gemakkelijker maakte. Daarnaast werd veel van de 

promotie geautomatiseerd. Helaas gooide corona nog wel wat roet in het eten omtrent 
de ophaal momenten maar met dank aan enkele leden is alsnog alles bij de juiste 

personen terecht gekomen. Komend jaar gaan we dan ook vooral door met 

verkoopacties. Dit jaar gaan we voor niet 1 maar 3 acties en wel met Pasen, 
Sinterklaas en Kerst. Op het moment wordt hard gewerkt om contacten te leggen met 

leveranciers en wordt er gekeken hoe er een webshop geïntegreerd kan worden in de 

nieuwe website. Het doel van aankomend jaar wordt het opknappen van beide vletten. 
Deze kunnen allebei wel weer wat nieuwe verf gebruiken en natuurlijk zou het mooi 
zijn als we ze kunnen voorzien van striping zodat alles er weer uniform uit ziet. 

Donaties en subsidies 
Naast de verkoopactie hebben we ook enkele losse donaties mogen ontvangen. 

Allereerst vanuit de Kringloopwinkel Alphen en vanuit de Lidl Baronie. Beide donaties 

zijn gebruikt om het EHBO-materiaal weer up to date te krijgen. In combinatie met de 
sponsoring van 8 EHBO tassen van het Rode Kruis Alphen zorgt dit ervoor dat we het 
nieuwe jaar weer volledig up to date en klaar voor evenementen beginnen! 

Als laatst hebben we nog twee mooie bedragen opgehaald vanuit de Rabobank 

Clubsupport en de corona subsidie van de Provincie Zuid-Holland. De eerste bijdrage 

zal begin dit jaar gebruikt worden om nieuwe materialen aan te schaffen voor 
buitentrainingen. Zo is er de wens voor bijvoorbeeld redtuigjes en een set roeiriemen 

voor de APN 1.28. De subsidie van de Provincie Zuid-Holland is bedoeld om 
gemaakte kosten in verband met corona te dekken. 

Voornemen 2022 
Zoals eerde benoemd breiden we komend jaar de verkoop acties uit. De huidige Sint 

actie breiden we uit met een actie rond Pasen en rond Kerst. Daarbij zetten we verder 
in op het proces met een nieuwe webshop, gaan we nog meer promoten door middel 

van geautomatiseerde sociale media berichten en benaderen we bedrijven actief over 
de actie. 

Naast de verkoop actie zetten we in 2022 meer in op sponsoring en donaties. Zo 

roepen we een club van 100 in het leven en zetten we 
de “Vrienden van de Alphense Reddingsbrigade” op waar 
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bedrijven onderdeel van kunnen worden door afname van 1 van de 

vriendenpakketten. Daarmee hopen we meer inkomsten voor de vereniging te 
organiseren en meer verbinding te leggen met het bedrijfsleven. 

Als laatst blijven we scherp op kansen. Zo houden we lokale sponsoracties in de 

gaten en houden oog voor subsidies. Al met al zetten we ons in op verschillende 
gebieden. Lijkt het jouw leuk om te helpen bij deze verschillende initiatieven neem dan 

vooral contact op met Jelle via de mail (fondsenwerving@alphensereddingsbrigade.nl) 
of spreek hem aan in het bad! 

 

  
 


