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Inhoud

Voorwoord
Beste lezer,
Dit jaar zijn de leden van de Domburgse Reddingsbrigade weer heel druk geweest.
Het zijn op en top kanjers en alleskunners; van lessen in het zwembad waarbij
de basisvaardigheden en zelfredzaamheid aangeleerd zijn tot het beoefenen
van scenario’s met meerdere slachtoffers. Het aanleren van specialistische
vaardigheden als schipper en chauffeur tijdens de wintertrainingen en gedurende de
zomeropleiding, maar ook het uitvoeren van de bewakingstaak op het strand en bij
evenementen en dan nog niet te vergeten een aantal zeer belangrijke inzetten.
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Jaarrekening

Een jaar om vol trots en dankbaarheid op terug te kijken. Trots omdat deze
vrijwilligers in hun vrije tijd zich inzetten om anderen te assisteren, helpen of zelfs
te redden. Het verschil ligt hem in de inzet van de leden, zonder hun tomeloze inzet
hadden we als vereniging niet de naam gemaakt die we nu hebben; Vrijwillig toch
professioneel. Wij hopen dat jullie dit jaaroverzicht met plezier inkijken en lezen,
doorgeven en erover praten met anderen.
Bij deze wil ik als voorzitter mijn dank uitspreken voor iedereen die zich heeft ingezet
voor de vereniging en aan alle sponsoren en donateurs die door hun financiële
bijdrage ons werk mogelijk maken.
Veel plezier met lezen en tot volgend jaar,
Tim de Jonge
Voorzitter
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Jaarverslag 2017

1. De Organisatie
De Domburgse Reddingsbrigade is een vereniging die activiteiten ontplooit op
voornamelijk drie verschillende gebieden, dit zijn namelijk:

•
•
•

Strandwachtbewaking op het Banjaardstrand;
Het organiseren van opleidingen in het zwembad;
Het bewaken van evenementen op en rond het water.

De Domburgse Reddingsbrigade heeft het volgende doel:

De vereniging heeft ten doel het voorkomen en
bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin
en het bieden van kwalitatief hoogwaardige hulpverlening
op de grens van land en water.
Daarnaast streeft de Domburgse Reddingsbrigade naar een continuïteit van de
activiteiten. Dit houdt in dat er geïnvesteerd zal moeten blijven worden in:

•
•
•
•

Voldoende vrijwilligers;
Niet verloren laten gaan van kennis en ervaring;
Onderhouden van relaties;
Het blijven handhaven van een gezonde financiële situatie.

De onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur van de Domburgse
Reddingsbrigade weer. Het verslag is tevens vanuit deze structuur opgebouwd:
Bestuur
(hoofdstuk 2)
Promotiecommissie
(hoofdstuk 6)

Materiaalcommissie
(hoofdstuk 7)

Strandwacht
(hoofdstuk 3)

Zwembad
(hoofdstuk 4)

Evenementenbewaking
(hoofdstuk 5)

Opleidingscommissie
(hoofdstuk 8)
Per hoofdstuk van het jaarverslag zal een terug- en een vooruitblik gegeven worden.
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2. Bestuur
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de gestelde doelen van de Domburgse
Reddingsbrigade te realiseren. Dit doet het bestuur door middel van verschillende
commissies. Het bestuur bestaat uit:

•
•
•
•
•
•

Tim de Jonge, voorzitter
Bart Stroo, penningmeester
Kim Peperkamp, secretaris
Michael van Creij, algemeen bestuurslid
Bart-Jan van Zetten, algemeen bestuurslid
Myrthe Maranus, algemeen bestuurslid

Toekomst
Het bestuur hoopt in de toekomst de activiteiten van de vereniging te kunnen
blijven handhaven en de doelen te blijven bereiken. Om deze continuïteit te blijven
handhaven streeft het bestuur naar:

•
•
•
•

Een gezonde financiële situatie;
Voldoende vrijwilligers;
Goede contacten met gemeenten en andere stakeholders;
Het blijven delen van kennis en ervaring binnen de vereniging.

Een aantal keer per jaar komt het bestuur samen. In deze vergaderingen worden
de werkzaamheden afgestemd en afspraken gemaakt over hoe zaken worden
aangepakt. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Eenmaal per
jaar legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering, deze
wordt traditioneel gehouden in maart.

Terugblik
In 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2017 hebben er enkele
belangrijke beslissingen plaatsgevonden met betrekking tot de samenstelling van het
bestuur:
De voormalig voorzitter Martijn Christ is afgetreden, Martijn is sinds 2013 voorzitter
geweest van de vereniging. In verband met zijn werk en de geboorte van zijn dochter
heeft hij besloten het stokje over te dragen. Tim de Jonge is verkozen tot voorzitter,
hij was de enige kandidaat. Tim is reeds tientallen jaren lid van de brigade en hij
treedt met het voorzitterschap in de voetsporen van zijn vader.
Daarnaast was het bestuur ook al langere tijd op zoek naar een nieuw bestuurslid
die de functie secretaris wil bekleden. Kim Peperkamp heeft zich hiervoor kandidaat
gesteld en is hiervoor verkozen.
Daarnaast is ook besloten om een naamsverandering door te voeren voor wat
betreft de activiteiten die plaatsvinden in het kader van strandbewaking. De naam
Domburgse Reddingsbrigade dekte niet meer de lading van de activiteiten, gezien
het primaire bewakingsgebied het Banjaardstrand is. Er is daarom ook gekozen voor
de naam ‘Strandwacht Banjaardstrand’. Hiervoor is ook een separate facebookpagina
opgericht.
In 2017 heeft ook een zogenaamde Buitengewone Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden. Centraal stond de besluitvorming omtrent een eventuele deelname
aan de rampenploeg. Er is besloten deze mogelijkheid te onderzoeken.
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3. Strandwacht
Sinds 2005 wordt het strand op de Banjaard bewaakt. De strandwachtcommissie
heeft als doel om strandbewaking te leveren zoals dat met de gemeente
Noord-Beveland is afgesproken. Dit is in de gehele maanden juli en augustus
en bij goed weer ook in de weekenden voor en na deze periode. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor het naleven van deze verplichting. De
strandwachtcommissie voert in opdracht van het bestuur deze concrete taak uit en
heeft daarmee de volgende verantwoordelijkheden:

•
•
•
•

Zorgen voor communicatie met verschillende stakeholders, zoals 		
strandpaviljoenhouders, buurstranden en gemeente;
Zorgen voor voldoende bezetting, uitbesteed aan de roostermakers;
Zorgen voor voldoende materiaal, in samenwerking met de 		
materiaalcommissie;
Zorgen voor getrainde strandwachten, in samenwerking met 		
opleidingscommissie.

De dagelijkse dienst
Dagelijks doen er tussen de drie en acht strandwachten vrijwillig dienst op de
reddingspost. De dagelijkse leiding ligt in handen van de postcommandant. Daarnaast
is er ook altijd een schipper en een chauffeur aanwezig, dit kunnen gecombineerde
functies zijn. Dagelijks worden er ook waarschuwingsvlaggen gehangen die
gebaseerd zijn op de actuele situatie. De dagelijkse dienst bestaat uit het houden van
uitkijk, patrouilleren (te voet, met de auto, met de boot), het verlenen van EHBO en
het fungeren als aanspreekpunt voor de badgasten.

Onze communicatieapparatuur wordt gesponsord door:

www.dikmans.nl
Diksmans Telecom Service is gespecialeerd in verkoop, verhuur en alle reparatie van
professionele communicatieapparatuur
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Strandwacht
Op het Banjaardstrand zijn verschillende lokale gevaren, de voornaamste gevaren
waar de postbemanning rekening mee moet houden zijn:
Aflandige wind
Indien sprake is van aflandige wind is het verboden
om met drijfmiddelen de zee in de gaan. Het gevaar is
dan namelijk dat zwemmers of baders niet meer terug
kunnen komen en zelfs verder de zee op geblazen
worden. Dit kan onderkoeling of uitputting veroorzaken
en de gevolgen hiervan kunnen grote impact hebben.
Derhalve wordt er streng gehandhaafd op de
zogenaamde ‘oranje windvaan’ in geval van aflandige
wind, dit is een arbeidsintensief proces.

Oosterscheldekering
Aan het eind van het bewakingsgebied staat de
Oosterscheldekering. Door de sterke stromingen om en
rond de kering is het levensgevaarlijk om te zwemmen
of te baden vlakbij dit Deltawerk. In het gebied bij de
kering hangt permanent een rode vlag, omdat het daar
verboden is om te water te gaan. Dit gebied is in het
water tevens afgebakend met een lijn, de zogenaamde
redlijn.

Kitesurfers
Enkele kilometers ten westen van ons bewakingsgebied
bevindt zicht een populaire kitesurfspot. Gezien het
gevaar dat de sport met zich mee brengt, is het
belangrijk dat onze strandwachten goed getraind zijn
in het redden van kitesurfers. Later in dit verslag is
te lezen dat de opleidingscommissie hier ook in haar
lesprogramma’s op inspeelt.
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Terugblik

Tijdens de diensten is veel aandacht besteed aan de dagelijkse werkzaamheden,
zoals deze in de vorige paragraaf staan beschreven. Daarnaast hebben ook
verschillende incidenten plaatsgevonden, waarbij de postbemanning is ingezet.
Onderstaand zijn enkele belangrijke incidenten beschreven:
Zeilboot loopt vast op zandplaat
27 mei 2017
20°

4 BFT
ZW

Tijdens het jaarlijkse trainingsweekend in mei
werden de activiteiten onderbroken, omdat er
melding gemaakt werd van een zeilschip dat op
een zandplaat was vastgelopen. Samen met de
KNRM en onze reddingsboot kon het zeilschip
weer worden vlot getrokken. Het was overigens
de eerste inzet van de nieuwe boot.
Onwel wording toiletgebouw hoofdstrand
11 juni 2017
20°
4 BFT
WZW
Om half 3 ’s middags kwam er een melding
binnen dat er een mevrouw in elkaar was
gezakt. Onze bemanning is ter plaatse gegaan
en heeft de mevrouw gestabiliseerd. De
ambulance is ook ter plaatse gekomen. Onze
strandjeep heeft het slachtoffer in samenwerking met de ambulancedienst naar de
duinvoet vervoerd.
Man onder invloed van verdovende middelen
2 juli 2017

17°

4 BFT
NW

Voor de start van de bewaking troffen twee Lifeguards, die op weg naar het strand
waren, een man aan die onder invloed verkeerde van drank en drugs. Omdat de man
zich midden op de weg bevond, diverse schaafwonden had en wartaal uit sloeg, werd
besloten om contact op te nemen met de meldkamer van de politie. In overleg met
hen is besloten om de man op eigen gelegenheid met vrienden naar huis te laten
gaan. De gealarmeerde ambulance is niet meer ter plaatse gekomen. Hierna konden
de Lifeguards hun weg vervolgen en beginnen met de reguliere bewaking.
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Strandwacht
Uitzwemmer redlijn en vermissing 4-jarig meisje
8 juli 2017

20°

4 BFT
ZW

Aan het begin van de middag kregen de Lifeguards een melding van ouders die hun
4-jarige dochter niet meer konden vinden. De ouders hadden het meisje voor het
laatst op het hoofdstrand gezien. Zowel de auto als een looppatrouille zijn op zoek
gegaan en na ongeveer drie kwartier waren ouders en kind weer herenigd. Kort
daarna werden twee uitzwemmers gesignaleerd ter hoogte van de redlijn. Door
de sterke stroming bij opkomend tij, veroorzaakt door de Oosterscheldekering,
werd besloten om de boot te water te laten. De zwemmers zijn vervolgens door de
patrouille aangesproken en terug naar de kant begeleidt.
Open strandhuisje met kleding
13 juli 2017

17°

3 BFT
NO

Bij aanvang van de bewaking werd er door de Lifeguards een open strandhuisje met
enkele kledingstukken aangetroffen. Omdat onduidelijk was of het strandhuisje niet
voldoende was afgesloten of dat er iemand vermist was, werd er besloten contact op
te nemen met de Kustwacht. Hierop volgde een grootschalige zoekactie waar diverse
hulpverleningsinstanties aan deel hebben genomen. Gelukkig bleek het loos alarm te
zijn; de betreffende man meldde zich in de loop van de middag op de reddingspost.
Kitesurfers met problemen
18 juli 2017

22°

3 BFT
O

Tijdens een preventieve bootpatrouille werd er vanaf de post een kitesurfer
gesignaleerd die al enige tijd zijn kite niet meer in de lucht kreeg. Doordat de boot
al te water was, kon deze gelijk die kant op worden gestuurd. Ter plaatse bleken
de lijnen van de kite zodanig in de knoop te zitten dat het niet mogelijk was om
zelfstandig terug te komen naar de kant. In overleg met de kitesurfer is besloten
om de kite leeg te laten lopen en deze aan boord te nemen. Vervolgens is de man
met zijn uitrusting teruggebracht naar de kant. Kort hierna volgde een soortgelijke
melding. Ook dit keer was er sprake van tuigage problemen. Dit kon echter in
samenwerking met de kitesurfer worden opgelost, waarna deze zijn weg kon
vervolgen.
Afdrijvende rubberboot bij aflandige wind
26 juli 2017

20°

Vermissing, uitzwemmer en motorproblemen
7 augustus 2017

20°

4 BFT
W

Tijdens een patrouille werden 2 Lifeguards aangesproken door een bezorgde opa.
Zijn twee kleinkinderen waren inmiddels al langer dan twee uur kwijt. Zelf had
hij al gezocht. Dit was helaas tot nu toe tevergeefs. Omdat de twee kinderen zich
vermoedelijk in het gebied van de rode vlaggen bij de Oosterscheldekering bevonden,
werd besloten om gelijk met zowel een autopatrouille als twee zoekpatrouilles te
gaan zoeken. Al snel konden beide kinderen met hun opa worden herenigd. Kort
daarna werd de boot ingezet voor een uitzwemmer. De Lifeguards hebben de
zwemmer aangesproken, gewezen op de gevaren en terug naar de kant begeleid.
Hierna volgde een melding van een pleziervaartuig met motorproblemen. Onze
reddingsboot is bij het vaartuig gebleven totdat de KNRM ter plaatse was om het
bootje te assisteren.
Problemen bij de Oosterscheldekering
9 augustus 2017

20°

3 BFT
ZW

Vanaf de post werd er net naast de Oosterscheldekering een golfsurfer waargenomen.
Vanwege de ingaande stroming door het opkomende tij en de gedeeltelijk aflandige
wind was het van belang dat er snel werd gehandeld. Hierop is besloten om
het strandvoertuig met optische- en geluidsignalen ter plaatse te laten gaan.
Tegelijkertijd werden er ook nog 4 ‘uitzwemmers’ waargenomen die zich ook achter
de redlijn bevonden. Omdat de bemanning van het strandvoertuig nog bezig was met
de golfsurfer, werd er extra assistentie gevraagd van de looppatrouille. Alle personen
zijn vervolgens aangesproken en geïnformeerd over de lokale gevaren.
Afdrijvende banden
14 augustus 2017

19°

1 BFT
O

Aan het eind van de middag werd er door Strandpaviljoen De Banjaard gebeld. Enkele
honderden meters verderop dreven twee banden met daarop mogelijk nog een
persoon. Omdat dit vanaf de kant niet kon worden uitgesloten, is de reddingsboot
ter plaatse gegaan. Net voor de redlijn konden de twee banden aan boord worden
gehaald. Er bevonden zich hierop geen personen.

3 BFT
Z

Vanaf de reddingspost constateerde de Lifeguards dat een rubberboot door de
aflandige wind afdreef richting zee. Vanaf de reddingspost was duidelijk zichtbaar
dat de twee personen aan boord niet op eigen gelegenheid terug konden keren naar
het strand. Hierop werd een bootpatrouille hun richting uitgestuurd om hen terug te
begeleiden naar het strand. De twee personen aan boord waren uitgeput. Zij waren
blij om het zand weer tussen hun tenen te voelen toen ze af werden gezet op het
strand.
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De vereniging heeft aan de gemeente Noord - Beveland de contractuele verplichting
tot het leveren van strandbewaking tot minimaal 2024. De intentie is echter het
contract ook na 2024 te verlengen en de bewakingstaak te blijven continueren.
De vereniging ontleent haar bestaansrecht namelijk voor een groot deel aan de
strandbewaking. Om de bewakingstaak te kunnen blijven uitvoeren, is de vereniging
uiteraard afhankelijk van vrijwilligers, gemeenten en relaties en sponsoren.

Algemeen

Toekomst

Auto
patrouilles

4,5°
5 BFT
Grote zoekactie vermiste vissers
ZW
3 december 2017
Op 2 december vertrok een bootje met aan boord drie vissers vanaf Neeltje Jans.
Nadat ze ’s avonds niet waren teruggekeerd, werd er groot alarm geslagen. Doordat
het al vrij snel donker begon te worden, werd besloten om de volgende dag verder
te gaan met de zoekactie. Hierbij heeft de strandjeep zich aangesloten om te zoeken
vanaf het land. Tijdens de zoekactie werden het bootje en 2 lichamen geborgen. Het
3e lichaam is tot op heden niet gevonden.

Boot
patrouilles

Rond 13.00 ’s middags werd er door de Kustwacht telefonisch contact opgenomen
met de reddingspost. Via politie Zeeland hadden zij de melding binnen gekregen
van een groep kajakkers achter de redlijn bij Neeltje Jans. Deze melding kon vanaf
de post visueel worden bevestigd. Hierop besloot de Kustwacht om de KNRM te
alarmeren. De strandjeep is vervolgens met spoed richting Neeltje Jans gereden
om, indien mogelijk, de kajakkers vanaf de kant aan te spreken en ze in het oog
te houden. Ook de reddingsboot van de brigade is over het water dezelfde kant op
gegaan om te assisteren, indien mogelijk. De strandjeep was op tijd ter plaatse en
kon de kajakkers op de gevaren wijzen. Het alarm van de KNRM werd ingetrokken
op het moment dat de hele groep weer veilig aan de kant was. Hierop konden de
eenheden terugkeren richting de post.

Loop
patrouilles

3 BFT
W

Aantal dagen
geopend

18°

Jaar

Groep kajakkers achter de redlijn
24 augustus 2017

Statistiek
In de onderstaande tabel zijn de statistieken weergegeven vanaf 2005, het eerste jaar dat de strandbewaking op het
Banjaardstrand werd uitgevoerd.

Strandwacht
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4. Zwembad
Iedere woensdagavond vindt er een zwemtraining plaats in de Parel in Domburg.
Tijdens deze avond wordt er twee uur les gegeven in reddingszwemmen. Het doel
hiervan is enerzijds het plezier in de trainingen zelf, anderzijds is het ook een
plek waar strandwachten klaargestoomd kunnen worden en waar kennis gedeeld
en op peil gehouden kan worden. De lessen worden gegeven door de vrijwillige
instructeurs. Het zwemseizoen loopt van september tot en met april. Jaarlijks wordt
het zwemseizoen afgesloten met een examen.

Terugblik
In 2017 hebben er 29 zwemtrainingen plaatsgevonden op woensdagavond. De
examens hebben plaatsgevonden op 8 april 2017. Hierbij zijn de volgende resultaten
behaald:

•
•
•
•
•
•

Junior redder 1: 1 geslaagde;
Junior redder 2: 8 geslaagden;
Zwemmend redder 1: 3 geslaagden;
Zwemmend redder 4: 2 geslaagden;
Life Saver 1: 3 geslaagden;
Life Saver 2: 5 geslaagden.

De examens hebben wederom plaatsgevonden in het Vrijburgbad in Vlissingen,
omdat dit zwembad zich beter leent voor het afleggen van examens. De examens zijn
afgenomen door examinatoren van Reddingsbrigade Nederland.
Het zwemseizoen is afgesloten met een avond bowlen voor alle leden en instructeurs.

Toekomst
Om het zwembad draaiende te blijven houden, zijn zowel voldoende leden als
voldoende instructeurs nodig. De laatste jaren wordt in beide groepen een afname
in omvang geconstateerd. Het is het doel van het bestuur, in samenwerking met
de promotiecommissie, om meer leden aan te trekken en het zwembad rendabel te
houden.
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5. Evenementen
Incidenteel bewaakt de brigade ook verschillende evenementen, ook in samenwerking
met andere brigades en in RVR-verband. Het materiaal waarover de Domburgse
Reddingsbrigade beschikt, zoals de boten en het hulpverleningsvoertuig, wordt naast
het strand ook ingezet bij andere gelegenheden. Veel van deze gelegenheden worden
al jaren bewaakt door de brigade. Echter komen er ook steeds meer evenementen
bij, dit is mede te danken aan het RVR. De visie is dat evenementen minimaal
kostendekkend moeten zijn. De vrijwilligers die zich inzetten bij de evenementen
krijgen een dagvergoeding.

Terugblik

Ook in 2017 hebben er verschillende bewakingen plaatsgevonden:
Nieuwjaarsduik
1 januari 2017
Jaarlijks zetten de vrijwilligers van onze brigade zich in voor de bewaking van de
nieuwjaarsduik op Noordduine en Aloha Beach. Dit jaar trotseerden rond de 300
deelnemers het koude water. Deze dag stonden 10 Lifeguards van de brigade,
verdeeld over beide stranden, paraat voor de veiligheid van de duikers. Beide duiken
zijn goed verlopen en eind van de middag kon iedereen weer richting huis.
Koga Moutainbike Beachrace
5 februari 2017
Op 5 februari 2017 is in samenwerking met Strandreddingsbrigade Westerschouwen
een mountainbikerace op het strand van Schouwen-Duiveland bewaakt. De
voornaamste taak van de brigade was het verzorgen van EHBO en het regelen van
eventueel slachtoffervervoer over het strand, onze strandjeep leent zich daar goed
voor.
Koningsdag Kralingseplas
27 april 2017
Op Koningsdag heeft een viertal leden met de boot de bewaking van het water bij
het Kralingse Bos festival verzorgd. Hierbij was ook de Zeehavenpolitie Rotterdam
aanwezig. Op een assistentie aan Stg. Medic Event Support na, de organisatie die
de Eerste Hulp verzorgde op het evenement, is deze bewaking zonder incidenten
verlopen.
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Evenementen
Zeezwemtochten
Ook in 2017 hebben langs de Walcherse kust verschillende zeezwemtochten
plaatsgevonden. Zoals van Oostkapelle naar Domburg, van Westkapelle naar
Zoutelande en van Zoutelande naar Dishoek. Hierbij zijn wij, samen met andere
reddingsbrigades, aanwezig geweest met verschillende vaartuigen en ons
hulpverleningsvoertuig. Tijdens de laatste zeezwemtocht zijn wij opgeroepen door de
meldkamer om hulp te verlenen bij een persoon die een val van een paard had gehad
en hierbij letselschade had opgelopen. In samenwerking met de ambulance is het
slachtoffer in veiligheid gebracht.
Kustmarathon
7-9 oktober 2017
Ieder jaar bewaakt onze brigade de kustmarathon. Een groots evenement in
Zeeland dat bestaat uit meerdere activiteiten, zoals de ladiesrun, de light-run, de
mountainbiketocht, de wandelmarathon, en als hoogtepunt van het zogenaamde
kustmarathonweekend: de hardloopmarathon. Het parcours loopt van BurgHaamstede naar Zoutelande en gaat over strand, duinen, door bos en over
deltawerken en wordt daarom ook wel de zwaarste marathon van Nederland
genoemd.
Een parcours als dit maakt het voor de reddingsbrigade wel moeilijker, omdat
niet alle plekken even goed bereikbaar zijn. Hierbij komt de grote spreiding van
de deelnemers. De bewaking wordt daarom groots aangepakt met meerdere
hulpverleningsvoertuigen met terreincapaciteiten. Dit wordt gecoördineerd
vanuit een zogenaamde centrale post, waar ook korte lijntjes zijn met andere
hulpverleningsdiensten, zoals de politie en de ambulance.

Toekomst

Ook op het gebied van evenementenbewaking wordt gestreefd naar een continuering
van de activiteiten, waarbij samenwerking met andere reddingsbrigades hoog in het
vaandel staat. De brigade staat altijd open om zich dienstbaar op te stellen en met
nieuwe partijen in zee te gaan. Gezien het specifieke karakter van evenementen,
wordt per aanvraag gekeken hoe de inzet wordt geregeld.
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6. Promotiecommissie
De promotiecommissie is verantwoordelijk voor zowel de in- en externe communicatie
van de brigade. De promotiecommissie is in 2016 opgericht en begint steeds meer
vorm te krijgen.
In de praktijk voert de promotiecommissie de volgende werkzaamheden uit:

•
•
•
•

Het promoten van de brigade op Facebook en Instagram;
Het promoten van specifieke evenementen, zoals de demonstratie;
Het coördineren van het jaarverslag;
Het periodiek opzetten van de nieuwsbrief die periodiek wordt 		
verstuurd.

Terugblik

In 2017 heeft de promotiecommissie de volgende activiteiten georganiseerd:

NL-Doet:

Zoals bekend is de brigade in grote mate afhankelijk van donaties en sponsoren.
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben wij veel materiaal tot onze
beschikking. Onderhoud is behoud: en daarom is het belangrijk om met grote
aandacht om te gaan met onze materialen. Op 11 maart 2017 is daarom NL-Doet
georganiseerd. Bij deze actie kunnen vrijwilligersverenigingen een budget aanvragen
bij het Oranjefonds om noodzakelijke klussen te verrichten. Er is opgeruimd,
geschilderd, er zijn materialen opgehangen en bovendien was het een gezellige dag!

Demonstraties:

Deze donderdag 3 augustus 2017 stond de jaarlijkse reddingsdemonstratie op
het programma. Overdag werd al besloten om de gele vlag te hijsen in verband
met de harde westenwind. Door een aangepast programma kon de demonstratie
toch doorgaan. Tijdens de demonstratie gaven de Lifeguards een kijkje in de
werkzaamheden en inzetbaarheid van de reddingsbrigade. Ook vond er uitleg over
de verschillende vlaggen plaats, was er een botenschouw en kregen toeschouwers
de gelegenheid om aan het einde een kijkje te nemen in de verschillende voeren vaartuigen. Dit gebeurde allemaal in samenwerking met de KNRM, de politie,
strandvoertuig Westerschouwen en de NHV-helikopter uit België. Ook dit jaar konden
we terugkijken op een geslaagde avond. Ondanks de slechte weersomstandigheden
was er toch een goede opkomst.

Toekomst

Het profileren van de brigade, zowel in- als extern, is enorm belangrijk voor het
blijven kunnen handhaven van de activiteiten. Het blijven aantrekken van leden
is hierbij cruciaal. Voor 2018 staat onder andere een ledenwervingsactie op het
programma. Ook zullen NL-doet en de demonstratie weer georganiseerd worden.
Daarnaast blijft de promotiecommissie bezig met het continue communiceren via
social media en de nieuwsbrieven. Volg ons hiervoor ook op Facebook en Instagram.
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7. Materiaalcommissie
De materiaalcommissie heeft als doel om het (reddings-)materiaal zo goed mogelijk
te onderhouden en eventuele schades af te handelen, want goed en betrouwbaar
materiaal draagt bij aan een kwalitatief goede strand- en evenementbewaking. Voor
het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikt de reddingsbrigade divers materiaal,
zoals:

•
•
•
•

Strandvoertuig;
Reddingsboten;
Overlevingspakken en wetsuits;
Reddingsvesten.

Daarnaast is de materiaalcommissie ook verantwoordelijk voor de twee locaties
waarover de reddingsbrigade beschikt: Reddingspost de Banjaard en de loods in
Kamperland welke dient als opslaglocatie van het materiaal.

Terugblik

Verreweg het belangrijkste wat er op het gebied van materiaal is gebeurd in
2017 is de aankoop van de tweede boot. In maart 2017 besloot de Algemene
Ledenvergadering akkoord te gaan met de aankoop van een nieuwe boot. De keuze
is voorgedragen door de speciale commissie die hiervoor in het leven is geroepen.
Er is onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Aan de hand van
een vastgesteld pakket van eisen is uiteindelijk gekozen voor een handgestuurde
Noverania 4.30. Voordeel van deze boot is dat deze op het strand, onder de post,
gestald kan worden. Hierdoor is de uitruk tijd van de boot aanzienlijk sneller dan het
voorgaande primaire vaartuig: de Rescue 3 die op Neeltje Jans ligt, zo’n kilometer
varen vanaf de post. De Rescue 3 is een zogenaamde adoptieboot en is niet in
eigendom van de brigade. In 2019 loopt het contract af. Dit is ook de voornaamste
reden voor aankoop van de nieuwe boot.
Verder heeft een van onze leden meegedaan aan een winactie van Ruth Lee, een
fabrikant van reddingspoppen. Hiermee is er een man-overboord-reddingspop
gewonnen (midden op foto). Een mooie aanvulling voor het trainingsassortiment voor
het realistisch oefenen.
Daarnaast is de materiaalcommissie in 2017 druk bezig geweest met de reguliere
onderhoudswerkzaamheden. En is in samenwerking met de promotiecommissie NLDoet georganiseerd.

Toekomst

Om de bewakingsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren, is het belangrijk dat ook
het materiaal voldoende beschikbaar blijft. De komende jaren staat er een aantal
grote aanschaffen op de nominatie. Komend jaar het vaartuig en binnen een aantal
jaar het voertuig. Daarnaast blijven de kleinere materialen onderhoudsgevoelig en
worden, indien nodig, op regelmatige basis vervangen.
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9. Opleidingen
Het doel van de opleidingscommissie is het organiseren van trainingen en examens.
Een geschoolde vereniging draagt bij aan de doelen die geformuleerd zijn met
betrekking tot een kwalitatief goede strand- en evenementbewaking.
De strandwachtleden bezitten verschillende diploma’s, zoals Lifeguard, Chauffeur
en Schipper. Om draaiende te kunnen blijven, is het belangrijk dat leden worden
geschoold en bijgeschoold, zodat kennis niet verloren gaat. Het in goede banen leiden
van dit proces is de taak van de opleidingscommissie.

Terugblik

De opleidingscommissie in haar huidige vorm heeft in de zomer 2017 voor het eerst
zorg gedragen voor de trainingen en examens. In de zomer is iedere donderdagavond
training gegeven op de Banjaard. Dit spitste zich zowel toe op praktische dagelijkse
zaken, als ook de examenstof die de examenkandidaten moeten kennen op hun
examen. Tijdens de trainingen zijn ook veel zogenaamde ‘casussen’ beoefend;
gesimuleerde praktijksituaties van bijvoorbeeld verdrinkingen.
De laatste zaterdag van het strandwachtseizoen heeft het examen plaatsgevonden.
Hierbij zijn de volgende resultaten gerealiseerd in 2017:

•
•
•
•
•

Senior lifeguard beach: 1 geslaagde;
Lifeguard beach: 5 geslaagden;
Junior lifeguard beach: 7 geslaagden;
Lifeguard chauffeur: 5 geslaagden;
Lifeguard schipper beach: 4 geslaagden.

Naast de reguliere trainingen is ook nog een speciale trainingsavond georganiseerd
die zich volledig toespitste op het redden van kitesurfers. De training werd gegeven
door kitesurfinstructeurs van kitesurfschool Vertigo. Naast onze eigen leden deed
ook de strandwacht van Vrouwenpolder, Oostkapelle en Domburg mee. De avond is
afgesloten met een barbecue.

Toekomst

Om de post dagelijks te kunnen blijven openen, is het belangrijk dat er voldoende
gekwalificeerde Lifeguards zijn en blijven. Zowel qua kennis en vaardigheden als op
conditioneel gebied. De opleidingscommissie zal in de toekomst deze aspecten blijven
verwerken in de trainingen en streeft hierbij naar een continue verbetering van het
product.
In 2018 zal tijdens het strandwachtseizoen weer een opleidingstraject beschikbaar
worden gesteld voor de leden, waarin de evaluatiepunten van 2017 verwerkt zullen
worden.
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Dankwoord
Namens het bestuur willen wij onze dank uitspreken aan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle vrijwilligers die het mogelijk maken om de post draaiende te houden;
Sponsoren en donateurs voor de financiële hulp;
Gemeente Noord-Beveland voor de samenwerking;
KNRM Neeltje Jans waar we regelmatig mee samenwerken en oefenen;
Brandweer Noord-Beveland voor de samenwerking;
RAV Zeeland voor de samenwerking;
Politie Zeeland voor de samenwerking;
Collega reddingsbrigades voor de samenwerking;
Stichting Strandexploitatie Veere voor de samenwerking;
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland voor de samenwerking;
Huisartsen in de regio voor de ondersteuning;
Reddingbrigade Nederland voor de ondersteuning;
Gemeente Veere;
Iedereen die we vergeten zijn te noemen.

Als laatste willen wij onze strandwachten en natuurlijk de strandwachtcommisie
bedanken voor de tomeloze inzet, waardoor de Strandwacht Banjaardstrand nog
verder is geprofessionaliseerd.
Wij vertrouwen op een voorspoedig 2018!
Het bestuur van de Domburgse Reddingsbrigade
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Jaarrekening
Title

€
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Jaarrekening

Staat van baten en lasten over boekjaar 2017

Balans per 31 december 2017

Activa

31-12-2017

Materiele vaste activa

[1]

Nog te ontvangen bedragen

[2]

Liquide middelen

[3]

Passiva

31-12-2016

Baten

2017

2016

42.084

30.867

Lumpsum

27.278

26.302

12.825

-

Subsidies

1.110

1.380

4.380

4.558

12.701

9.387

45.469

41.626

2017

2016

51.130

54.706

Lidmaatschap

106.040

85.573

Overige opbrengsten

31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen

[4]

88.918

85.573

Overlopende passiva

[5]

17.122

-

106.040

85.573

[6]

Lasten
Onkostenvergoedingen

[7]

6.584

5.829

Overige kosten

[8]

23.496

19.979

11.929

10.352

42.010

36.160

114

54

3.345

5.412

Afschrijvingen

		
			
			
Financiële baten en lasten
Saldo:
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[9]
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Jaarrekening
Toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Algemeen:
De vereniging heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in
de ruimste zin en het bieden van kwalitatief hoogwaardige hulpverlening op de grens
van land en water. De vereniging is statutair gevestigd te Domburg.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste
activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening:
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit, waarbij de volgende
waarderingsgrondslagen van toepassing zijn:
De bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro’s. De jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten:
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen
niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening
gehouden.
Overlopende passiva
Schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:
Baten
Baten worden tijdsevenredig verwerkt in overeenstemming met de inhoud van de
betreffende overeenkomsten.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten, zoals provisies, worden ten laste gebracht van het jaar
waarover zij verschuldigd zijn.
Belastingen
De vereniging is niet belastingplichtig.
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42.084

10%-20%

31-12-2017

31-12-2016

Nog te ontvangen lumpsum

5.096

-

Vorderingen op leden

2.703

-

Overige overlopende activa

Liquide middelen
Banksaldo

De grootste investering in 2017 betreft de aankoop van de nieuwe reddingsboot.

10%-16%
6%-25%
5%-10%
6%-25%
10%
Afschrijving per
jaar

18.186
11.811
965
1.825
1.579
Eindstand

5.957

57
13.940

2.532
131

139
-

903
215

369
Investeringen

Mutaties 2017:

Afschrijvingen

24.087
403
956
2.727
1.425
Boekwaarde per
1 januari 2017

13.097
428
140
4.439
356

1.097
7.166
1.781
Aanschaf waarde

Beginstand:

Cumulatieve
afschrijving

37.184
831

rijdend
materieel
varend
materieel
inventaris
loods
inventaris
reddingspost

Overlopende activa

5.027

-

12.825

-

31-12-2017

31-12-2016

49.305

54.604

1.826

101

51.130

54.706

20%

3.507
4.212

23.146

11.930
1.139

3.376
5.265

1.053

30.867
1.269
-

19.693
1.232

2.502
-

[2]

[3]

inventaris
zwembad

Materiele vaste activa
[1]

Toelichting op de balans
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-

reddingsmiddelen
kleding

Totaal

50.560

Jaarrekening

Kas

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vereniging

[4]

Eigen vermogen

2017

2016

85.573

80.161

3.345

5.412

Stand per 31 december

88.918

85.573

Overlopende passiva

Stand per 1 januari
Saldo baten en lasten

[5]

31-12-2017

31-12-2016

Nog te betalen vergoedingen

6.772

-

Nog te betalen huur zwembad

3.037

-

7.313

-

17.122

-

Overige nog te betalen bedragen

De nog te betalen vergoedingen betreffen strandwachtvergoedingen.
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Jaarrekening
Toelichting op de staat van baten en lasten
Niet uit de balans blijkende rechten en plichten:

[6]

De Domburgse Reddingsbrigade heeft een zogenaamde adoptieboot.
Van 2009 tot 2019 heeft de vereniging deze boot in bruikleen
De kosten over 10 jaar hiervoor bedragen rond de 80.000 euro.
In 2019 zal hiervoor een vervangingsinvestering gedaan moeten worden.
Hiervoor heeft de gemeenteraad(Noord-Beveland) geld beschikbaar gesteld.
Het contract met de gemeente Noord-Beveland om het Banjaardstrand te bewaken
loopt tot en met 2024.

2017

2016

Examengeld zwembad

Overige opbrengsten

240

280

Giften en bijdragen

699

585

Opleiding strand

1.003

502

Kleding strand

1.807

1.730

Sponsoring

1.545

800

Bewakingen

6.760

5.490

647

-

12.701

9.387

2017

2016

488

440

6.097

5.389

6.584

5.829

2017

2016

3.037

3.232

Examen

329

339

Overige

1.628

1.075

4.994

4.646

Onderhoud materiaal

5.563

4.942

Bewakingen

2.958

2.760

Overige exploitatiekosten

9.981

7.630

18.502

15.332

23.496

19.979

Verkoop materiaal

[7]

Onkostenvergoedingen
Instructeursvergoeding zwembad
Dagvergoedingen strandwacht

[8]

Overige kosten
Zwembad:
Huur

Strandwacht:

Totaal
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Informatie aanvraag
Title

Jaarrekening

[9]

2017

2016

Rentebaten

Financiële baten en lasten

28

92

Bankkosten

142

146

(114)

(54)

Indien u na het lezen van dit jaarverslag nieuwsgierig bent geworden naar de
Domburgse Reddingsbrigade en hierover meer informatie wilt ontvangen, dan
verzoeken wij u onderstaand formulier uit te knippen en te verzenden naar het
secretariaat. Of kijk op onze website: www.domburgsereddingsbrigade.nl

Overige gegevens
Bestemming resultaat:
Voorstel is om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit is reeds als
zodanig verwerkt in de jaarstukken.
Gebeurtenissen na balansdatum:
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die als zodanig
vermeld dienen te worden.



Ik wil graag informatie over:
□□ Lid worden bij de Domburgse Reddingsbrigade
□□ Strandwacht worden bij Strandwacht Banjaardstrand
□□ Donateur worden van de Domburgse Reddingsbrigade
□□ Sponsor worden van de Domburgse Reddingsbrigade / Strandwacht Banjaardstrand
Naam:
Adres:

Telefoonnummer:
E-mail adres:
Handtekening:						Datum:

38

39

Domburgse

Strandwacht Banjaardstrand

Frankeren als
brief

Domburgse Reddingsbrigade / Strandwacht Banjaardstrand
t.a.v. Secretariaat
Spreeuwenhof 14
4357 ER Domburg

