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Van de voorzitter
Beste lezer,
Een vereniging is een samenstelling van personen van verschillende
achtergronden, interesses en opleidingsniveaus, maar een verenigd doel maakt hen
tot een groep en dit is bij onze reddingsbrigade, Redders of Lifeguards. Of je nou
in staat bent om jezelf te redden zoals de junioren leren of meerdere dagen per jaar
besteedt op het strand om andere te helpen en/of te redden dit alles maakt hen tot
dezelfde groep; Kanjers die hun eigen tijd besteden om anderen te helpen.
Voor je ligt het jaarverslag van 2018. Een jaarverslag met zorg samengesteld maar
met een doel. Het helpen van andere personen die dit behoeven of het nou is op
het strand, in het directe achtergebied of in de omgeving waar onze leden wonen
of verblijven. We hebben geprobeerd om al onze activiteiten, van zeer ingrijpend
tot basaal, samen te vatten, zodat u een goed beeld krijgt van onze vereniging,
Wij hopen dat u met dit jaarverslag een goed beeld krijgt van onze vereniging, maar
ook een stukje waardering voor onze leden krijgt. Waardering die vaak te weinig,
op meerdere fronten; emotioneel, ondersteunend en financieel, wordt geuit.
Veel plezier in het lezen, het delen en het meeleven in het wel en wee van onze
vereniging. We hopen dat u een goed beeld krijgt van ons om ons te blijven
steunen of misschien zelfs meer te gaan steunen op elke manier die u noodzakelijk
acht.
Bedankt,
Tim de Jonge
Voorzitter

PS. Weet u niet goed hoe u ons kunt ondersteunen? Een donatie richting de
vereniging wordt altijd met open armen ontvangen. U kunt doneren op:
NL14RABO0314410074 ovv Jaarverslag 2018.
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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

Materiaalcommissie

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Vaartuigcommissie

Hoofdstuk 9

Strandwacht

Hoofdstuk 3

Zwembad

Hoofdstuk 4

Evenementbewaking

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

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 2018 is tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2018 de jaarafdracht
gedaan en hebben zich geen belangrijke beslissingen plaatsgevonden met
betrekking tot de samenstelling van het bestuur:
Bart-Jan van Zetten heeft het taakaccent zwembad overgedragen aan de
Technische Commissie die goed zelfstandig werkt buitenom het bestuur en het
taakaccent RVR en evenementen volledig op zich genomen.
Myrthe Maranus en Michael van Creij hebben aangeven in 2019 aftredend en niet
herkiesbaar te zijn.
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Bestuur verloop
Functie / Naam

Jaar ge/herkozen

Herkiezing / aftreden

Voorzitter
Tim de Jonge

2017

2020

Secretaris
Kim Peperkamp

2017

2020

Penningmeester
Bart Stroo

2015

2019 (herkiesbaar)

Algemeen bestuurslid
Michael van Creij

2016

2019 (aftredend)

Algemeen bestuurslid
Bart-Jan van Zetten

2016

2019 (herkiesbaar)

Algemeen bestuurslid
Myrthe Maranus

2016

2019 (aftredend)

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:
•

•

•
•

6

Een gezonde financiële situatie;
Dit kan bereikt worden door de kostenstructuur met de gemeente NoordBeveland te herzien. De vereniging heeft tot 2024 een contract met de
gemeente Noord-Beveland en in 2019 is er een evaluatie over de afgelopen
5 jaar. De eerste stappen zijn ondernomen om de financiële situatie aan te
passen en beter te stroomlijnen bij de werkzaamheden en eisen van de
gemeente en de vereniging.
Voldoende vrijwilligers;
Dit blijft altijd een moeilijk doel om te bereiken, zeker met de huidige trend
van vrijwilligers binnen de verschillende verenigingen. Het wordt steeds
moeilijker om vrijwilligers te werven en op te leiden. De vereniging zal via
verschillende media en momenten leden proberen te werven onder de
jongere generatie met acties bij en met basisscholen en onder de oudere
generatie via social media en evenementen.
Goede contacten met gemeenten en andere stakeholders;
Het blijven delen van kennis en ervaring binnen de vereniging.
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Strandwacht
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Sinds 2005 wordt het strand op de Banjaard bewaakt. De strandwachtcommissie
heeft als doel om strandbewaking te leveren, zoals dat met de gemeente NoordBeveland 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 gebaseerd op de actuele situatie. De dagelijkse dienst bestaat uit het
houden van uitkijk, patrouilleren (te voet, met de strandjeep, met de boot), het
verlenen van EHBO en het fungeren als aanspreekpunt voor de badgasten.
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, 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;
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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 er 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.
P2000
P2000 is een communicatiesysteem welke gebruikt wordt door de hulpdiensten om
eenheden te alarmeren. Dit gaat via korte berichten welke meestal de volgende
zaken bevatten: prioriteit, soort incident, locatie. De berichten worden verstuurd
door de Gemeenschappelijke Meldkamer of het Kustwachtcentrum.
Optische en geluidssignalen (O&G)
Bij een prioriteit 1 (de hoogste van de 3 prioriteiten) kan en mag het voertuig
blauwe zwaailichten en sirene voeren om de dringende taak kenbaar te maken. Dit
gebeurt in opdracht en/of in samenspraak van de Gemeenschappelijke Meldkamer.
De vereniging kent 2 type chauffeurs, met en zonder O&G. De chauffeurs met O&G
zijn opgeleid om met zwaailicht en sirene te rijden.
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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 een overzicht van de totaalcijfers van het afgelopen seizoen:
Klein
EHBO

Reddingen

111

1

52

7

6

0

2018

168

180

10

111

10

10

0

Aantal

97

Personen

2017

Aantal

Personen

HV EHBO

Aantal

Totalen

Reddingen

Jaar

We hebben enkele belangrijke incidenten beschreven:

Reanimatie strandpaviljoen Aloha Beach (22 april 2018)
Op een zaterdagmiddag werden we via de meldkamer gealarmeerd met een
melding dat er bij strandpaviljoen Aloha Beach een man van in de vijftig in de
duinen lag zonder ademhaling en zonder hartslag.
De strandjeep is met O&G (blauw zwaailicht en sirene) vanaf de loods richting
Vrouwenpolder gereden en heeft het ambulancepersoneel opgepikt op een
afgesproken locatie en naar het strandpaviljoen Aloha Beach gereden. Aloha Beach
heeft geen directe toegang tot de openbare weg en is alleen bereikbaar met een
4x4 terreinvoertuig.
Vanwege de lastig
bereikbare locatie werden
naast wij en de ambulance
ook de politie,
traumahelikopter en de
KNRM gealarmeerd.
Medewerkers van het
paviljoen, het
ambulancepersoneel en de
bemanning van de
traumahelikopter hebben de
man gereanimeerd, maar de
hulp mocht helaas niet meer
baten.
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Persoon onwel geworden (21 mei 2018)
Op maandagmiddag 21 mei kwam er een melding van een badgast binnen. Er was
een man van rond de 65 jaar onwel geworden en had daarbij even het bewustzijn
verloren.
Met spoed is er een patrouille van twee lifeguards ingezet en zij zijn richting het
strandhuisje gerend waar bij aankomst meneer op de grond lag. Na kort onderzoek
blijkt dat meneer een lange wandeling heeft gemaakt in de zon en daarbij niet
lekker is geworden en van zijn stoel is gevallen.
Meneer gaf aan overeind te willen gaan zitten. Met moeite wordt meneer overeind
geholpen en geeft zelf aan dat het langzaamaan beter gaat. De lifeguards hebben
advies uitgebracht Dat de meneer opvolgde. Hierna geeft meneer aan zich weer
beter te voelen en gaat op advies richting zijn verblijfplaats om uit te rusten.

Brandgerucht (17 juli 2018)
Op dinsdag laat in de ochtend wordt er vanaf de reddingspost een rookpluim
waargenomen. Hierop is de strandjeep met spoed ter plaatse gegaan, hierbij is
gebruik gemaakt van O&G.
De strandjeep heeft bij aankomst een SITRAP (situatierapport) gegeven aan de
meldkamer brandweer; er blijkt een bermbrand van 10m2 te zijn aan de N57.
De bemanning van de strandjeep heeft gezorgd voor wegafzetting en omleiding.
De brandweer kwam met 2x een tankspuitwagen en een waterwagen om de
bermbrand onder controle te krijgen. De politie kwam twintig minuten later ook ter
plaatse. Na de overdracht werd de bemanning van de strandjeep bedankt voor hun
aanwezigheid en nam de politie hun taken over.
De strandjeep is weer retour reddingspost gegaan.

Uitzwemmer ter hoogte van Westhove, Oostkapelle(25 juli 2018)
Op woensdag 25 juli komt er na 18:00 uur een melding op de reddingspost binnen
van een badgast die 200m uit de kust een zwarte stip heeft gesignaleerd bij
Oostkapelle ter hoogte van Westhove.
De melding wordt opgewaardeerd tot de hoogste prioriteit en de strandjeep wordt
op verzoek van de Kustwacht weggestuurd met O&G. Vanuit de strandjeep
gecommuniceerd met de contactpersoon. De persoon die gebeld had zou zwaaien
als deze de strandjeep aan zou zien komen.
Als strandpost Oostkapelle, welke reeds gesloten was, de strandjeep met spoed
langs ziet komen, bellen ze met de Banjaard om door te geven dat het vermoedelijk
om visserstonnen gaat en niet om een uitzwemmer.
De strandjeep geeft het bericht aan de Kustwacht door en deze geeft aan te
wachten met actie op de vaststelling van de strandjeep of het inderdaad een
drenkeling betreft. Als de strandjeep aankomt bij de locatie, wordt het met de
verrekijker al snel duidelijk dat het om een visserston gaat.
De Kustwacht, Oostkapelle en Aloha Beach (hadden gebeld) en de melder werden
afgemeld.

Domburgse Reddingsbrigade – Jaarverslag 2018

11

Hiermee werd de hulpverlening afgesloten en kon de strandjeep weer retour
reddingspost de Banjaard.

Supper over de redlijn (26 juli 2018)
Rond het begin van de donderdagmiddag werd naar eigen waarneming een
supper(Stand Up Paddle boarder) gesignaleerd die over de redlijn (veiligheidslijn
voor de Oosterschelde kering, waarachter te water gaan levensgevaarlijk en
verboden is) heen ging.
De snelle reddingsboot Ab-Bas is hier op
afgegaan samen met de strandjeep voor
het geval de supper aan de kant kwam.
Terwijl alle maatregelen op scherp
werden gezet, was de supper op eigen
kracht alweer aan de goede kant van de
lijn terecht gekomen. De reddingsboot
heeft de supper nog aangesproken op
de gevaren omtrent de redlijn. De
reddingsboot is verder gegaan met de
patrouille en de strandjeep is
patrouillerend teruggekeerd richting reddingspost.

Jongen onwel (5 jr) (26 juli 2018)
Rond 16:15 kwam een melding binnen van een vader wiens vijfjarige zoon niet
lekker was.
De vader geeft aan dat de jongen vermoedelijk een hoge temperatuur heeft, maar
de jongen beweert dat hij het koud heeft. De vader geeft aan dat deze klachten
gisteravond begonnen zijn. Zijn zoon had wel geslapen, maar klachten blijven en
dat hij alweer slaapt.
Strandwachten zijn met de vader het strand opgegaan, zodat zijn zoon in de EHBO
ruimte in alle rust kan bijkomen en kan worden onderzocht.
Verder geeft vader aan dat hij al meerdere dagen niet lekker is en dat hij de dagen
ervoor wel voldoende heeft gedronken, vandaag niet zo veel. Hij is moeilijk wakker
te krijgen en zijn ogen rollen steeds weg. Bij opstaan is hij niet stabiel op zijn
benen en duidelijk niet lekker.
De huisarts wordt gebeld en advies gekregen om direct naar de huisarts te komen.

Persoon met trekkingen op strand (8 augustus 2018)
Op woensdagmiddag komt er een melding op de reddingspost binnen via de
meldkamer ambulancedienst. Er zou een gewonde man op het strand bij kavel 1
liggen. De ambulance was aanrijdend en of wij alvast een kijkje wilde nemen.
De strandjeep werd met spoed ingezet. De strandjeep pikte het
ambulancepersoneel op bij het verzamelpunt en reed naar kavel 1 op het strand
waar het slachtoffer lag, een looppatrouille ging direct met spoed richting het
slachtoffer.
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De looppatrouille meld bij het slachtoffer
te zijn aangekomen met de volgende
informatie. Persoon had bloed om zijn
mond en was enkele minuten buiten
bewustzijn geweest, maar was op dit
moment stabiel.
Het ambulancepersoneel kwam ook al
snel ter plaatse met de strandjeep.
Besloten werd het slachtoffer te
vervoeren in de strandjeep over het
strand naar het verzamelpunt waar de
ambulance klaar stond om het slachtoffer over te nemen. Het slachtoffer is
vervoerd naar het ziekenhuis.

Vrouw verward en in paniek (21 augustus 2018)
Woensdagmiddag op de reddingspost komt er een melding binnen dat er een
vrouw enorm verward en in paniek was op het strand.
De meldkamer ambulancedienst wordt gebeld en er wordt een ambulance gestuurd
richting het afgesproken verzamelpunt. De strandjeep wordt ingezet om naar het
verzamelpunt te gaan, om vanaf daar het ambulancepersoneel naar het slachtoffer
te brengen.
Het zou gaan om een 61-jarige Duitse vrouw die bij de Banjaard verbleef en als
hoofdklacht FAST 1 (Een methode om vast te stellen of er mogelijk sprake is van een
beroerte) positief was. Mevrouw was bij bewustzijn en had ogen open, maar was
niet alert.
De melding wordt opgewaardeerd naar de hoogste prioriteit en het slachtoffer
wordt in de auto naar de ambulance gebracht die op het verzamelpunt klaar staat
om slachtoffer over te nemen.
De ambulance vertrekt met patiënt en wordt naar het Admiraal de Ruyter
ziekenhuis in Goes gebracht.

Toekomst
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.

1

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/beroerte/herken-de-signalen-van-een-beroerte
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14

Zwembad
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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 30 zwemtrainingen plaatsgevonden op woensdagavond. De
examens hebben plaatsgevonden op 14 april 2018. Hierbij zijn de volgende
resultaten behaald:
•
•
•
•
•
•
•

junior redder 2:
junior redder 3:
Junior redder 4:
Zwemmend redder 2:
Life saver 1:
life saver 2:
Life saver 3:

1
4
7
2
2
2
5

geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd, 1 gezakt
geslaagd
geslaagd
geslaagd

De examen hebben plaatsgevonden in het Vrijburgbad in Vlissingen. Dit zwembad
is een officieel wedstrijdbad, een verplichting voor de 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 bezetting qua leden en instructeurs is in 2018
voldoende en er zijn zelfs een aantal junior leden doorgeschoven naar het tweede
uur. Het is het doel van het bestuur, in samenwerking met de promotiecommissie
en technische commissie, om meer leden aan te trekken en het zwembad beter
rendabel te houden.
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Evenementenbewaking
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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 Regionale Voorziening Reddingsbrigades (een platform waarin alle
reddingsbrigades binnen een provincie zich hebben verenigd) (RVR). De visie is dat
evenementen minimaal kostendekkend moeten zijn. De vrijwilligers die zich inzetten
bij de evenementen krijgen een dagvergoeding.

Terugblik
Ook in 2018 hebben verschillende bewakingen plaatsgevonden:

Nieuwjaarsduik(1 januari 2018):
Jaarlijks zetten de vrijwilligers van onze brigade zich in voor de bewaking van de
nieuwjaarduik te Noordduine (Domburg) en bij Aloha Beach (Vrouwenpolder) aan de
Walcherse kustlijn. Dit jaar trotseerden rond de 445 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.
In Domburg hebben onze lifeguards een dame die minder mobiel is, geholpen om
de nieuwjaardsduik bij te wonen. Hierover hebben onze lifeguards het volgende
bericht ontvangen:
“Beste medewerkers van de Reddingbrigade. Ik wil jullie graag het volgende laten
weten:
Wat hebben jullie vandaag een aantal mensen een fijn en warm gevoel gegeven.
Mijn dochter, weduwvrouw, zwaar invalide, ongeneeslijk ziek en moeder van twee
jonge tieners, zijn vandaag door twee van jullie naar het strand gedragen om de
twaalfjarige dochter haar Nieuwjaarsduik te zien nemen. Mijn ogen worden terwijl ik
dit schrijf vochtig van vreugde.
Geweldig, bijna een heldendaad"
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Zeezwemtochten (zomer 2018)
Ook in 2018 hebben langs de Walcherse kust verschillende zeezwemtochten
plaatsgevonden. Zoals van
Oostkapelle naar Domburg,
van Westkapelle naar
Zoutelande, van Dishoek
naar Zoutelande en van
Vlissingen naar Zoutelande.
Hierbij zijn wij, samen met
andere reddingsbrigades,
aanwezig geweest met
verschillende vaartuigen en
ons hulpverleningsvoertuig.
Rescue Vlissingen (15 augustus)
Elke twee jaar wordt in Vlissingen Rescue Vlissingen gehouden, één van de
grootste Search and Rescue en hulpverleningsevenementen in Nederland. Hierbij
zijn deelnemers vanuit heel Europa uitgenodigd om materiaal, werkwijzen en
demonstraties te geven. Wij waren deze dag ook aanwezig om de reddingsbrigade
in het algemeen te promoten en
een reddingsdemonstratie te
geven in samenwerking met
andere Zeeuwse
reddingsbrigades en
ondersteuning vanuit
Reddingsbrigade Nederland.

Kustmarathon(5-7 oktober 2018)
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 BurghHaamstede naar Zoutelande en gaat over strand, duinen, door bos en over
deltawerken en wordt daarom ook wel de zwaarste marathon van Nederland
genoemd.
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Een parcours als dit maakt het voor de reddingsbrigade wel moeilijker, omdat niet
alle plaatsen even goed bereikbaar zijn. Hierbij komt de grote spreiding van de
deelnemers, waardoor wij
ook alle hulpverleners
moeten spreiden om snel te
kunnen reageren bij een
incident. 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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Promotiecommissie
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De promotiecommissie is verantwoordelijk voor zowel de in- en externe
communicatie binnen 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
Het
Het
Het

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

Terugblik
In 2018 heeft de promotiecommissie de volgende activiteiten
georganiseerd:

Folder brigade
De promotiecommissie heeft in 2018 een folder ontwikkeld en
uitgebracht die een goed beeld geeft van de vereniging en de
strandbewaking.
NL-Doet:
Zoals wellicht 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: daarom is het belangrijk om met grote
aandacht om te gaan met onze materialen. Op 10 maart 2018 is
daarom NL-Doet georganiseerd. Bij deze actie kunnen
vrijwilligersverenigingen een budget aanvragen bij het
Oranjefonds om noodzakelijke klussen te verrichten. Er is een nieuwe
verdiepingsvloer gerealiseerd, opgeruimd, geschilderd, er zijn materialen
opgehangen en er werd afgesloten met Laser gamen, het was een super gezellige
dag!
Demonstraties:
Donderdag 8 augustus 2018 stond de jaarlijkse reddingsdemonstratie op het
programma. De promotiecommissie heeft de weken voor de demonstratie promotie
gevoerd op social media en de laatste weken / dagen via flyers. Overdag werd al
besloten om de gele vlag te hijsen in verband met de harde westenwind. Helaas
door verslechterende weersomstandigheden moest later op de middag besloten
worden om de demonstratie geen doorgang te laten vinden.

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 2019 staat onder andere een ledenwervingsactie op het
programma. Daarnaast zullen NL-doet en de demonstratie ook weer georganiseerd
worden. Daarnaast blijft de promotiecommissie bezig met het continue
communiceren via social media en de nieuwsbrieven. Volg ons hiervoor ook op
Facebook.
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Materiaalcommissie

Domburgse Reddingsbrigade – Jaarverslag 2018

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
In 2018 zijn 10 schades gemeld, waarvan voornamelijk de schades aan de
strandjeep een impact hebben gehad op de beschikbaarheid op het strand. Mede
door een effectieve samenwerking met Garage van Halst zijn deze schades ook
zeer snel opgelost. Verder wordt er redelijk tot zeer goed met de materialen
omgegaan, wat de levensduur en betrouwbaarheid ten goede komt.
Naast aanschaf van klein materiaal voor onderhoud, hebben er geen grote
investeringen of vervanging van materiaal plaatsgevonden.

Toekomst
Om de bewakingsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren is het belangrijk dat ook
het materiaal voldoende beschikbaar blijft.
Aankomende winter wordt er onderhoud gepleegd aan de trailer van de RNR430 en
overige materialen. Daarnaast was de zomer van 2018 de laatste waarin de
reddingsboot Ab-Bas werd ingezet, waarmee een einde is gekomen aan de 10 jaar
durende gift van Stichting Klem-LaBrij. Dit betekent dat vanaf het voorjaar van
2019 de brigade beschikt over een nieuw vaartuig, welke beschikbaar wordt
gesteld door de Gemeente Noord-Beveland.
Daarnaast zal over een aantal jaar het voertuig vervangen moeten worden, hierover
lopen reeds oriënterende gesprekken met de gemeente om continuïteit te kunnen
waarborgen op het strand. Ook de andere reddingsmiddelen, zoals rescueboards,
overlegginspakken en wetsuits, reddingsmiddelen enzovoort zullen op termijn
vervangen moeten worden om operationele beschikbaarheid mogelijk te maken.
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Opleidingscommissie
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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 heeft in de zomer van 2018 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 2018:

•
•
•
•

Lifeguard beach: 6 geslaagden
Junior lifeguard beach: 5 geslaagden
Lifeguard chauffeur: 3 geslaagden
Lifeguard schipper: 1 niet alle proeve van bekwaamheden gehaald

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 2019 zal tijdens het strandwachtseizoen weer een opleidingstraject beschikbaar
worden gesteld voor de leden, waarin de evaluatiepunten van 2018 verwerkt zullen
worden.
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Vaartuigcommissie
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De vaartuigcommissie is opgericht om de vervanging van de Ab Bas te begeleiden
en ervoor te zorgen dat er een nieuw vaartuig aangeschaft wordt dat volledig bij
onze reddingsbrigade en taakstelling past. De Ab Bas zou vervangen moeten
worden in het voorjaar van 2019, dat is het moment dat het adoptiecontract van de
Stichting Familie Klem-LaBrij afloopt en het vaartuig geretourneerd aan
Reddingsbrigade Nederland dient te worden.
Via de nieuwsbrief en tijdens voorgaande ledenvergadering is er gevraagd welke
leden er zitting wilde nemen in deze commissie en dat zijn geworden:
•
•
•
•

Arjan Maljaars;
Bart-Jan van Zetten;
Barry van Bommel;
Tim de Jonge

De leden die zich hadden opgegeven maar niet uitgekozen waren om zitting te
nemen, namen automatisch plaats in de klankbordgroep om de voortgang en
richting te monitoren.
Met regelmatige vergaderingen hebben zij een pakket van eisen vast gesteld en
een aantal voorstellen gedaan richting de
vereniging en ledenvergadering.
Een van de voorstellen is geweest om in
2017 over te gaan tot aanschaf van de
RNR430 welke nu één jaar in dienst is op het
strand. De aanschaf van dit vaartuig heeft
geleid tot een snellere inzet vanaf het
strand, zeker op dagen dat het weer
wisselvallig is en er minder bemanning
aanwezig is.
Na de aanschaf en begeleiding van de invoering van de RNR430 is er verder
gekeken naar de vervanging van de Ab Bas. Door toepassing van het pakket van
eisen op de vaartuigen die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt is er een lijst
samengesteld met mogelijke vaartuigen:
•
•
•
•
•

Ribcraft 4.8;
Ribcraft 5.3;
ZRBRIB;
Promarine 500;
RNR490.

De vaartuigen, uitgezonderd de RNR490, zijn proefgevaren tijdens een
proefvaartdag georganiseerd in IJmuiden. Hierbij is meteen een aantal vaartuigen
afgevallen vanwege vaareigenschappen, gewicht en mogelijkheden.
Het prototype van de RNR490 is tijdens Rescue Vlissingen gepresenteerd en in
gebruik genomen. De dag na Rescue Vlissingen is de RNR490 proefgevaren op het
Banjaardstrand door leden van onze brigade en zijn er direct een aantal
verbeterpunten op papier gezet richting Reddingsbrigade Nederland.
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In september is er door de vaartuigcommissie nogmaals een proefvaartdag
georganiseerd om de RNR490 te vergelijken met de andere vaartuigen die
overgebleven waren.
Hieruit is een aantal zeer goede vaareigenschappen naar voren gekomen en is de
vaartuigcommissie om de tafel gaan zitten om alle overgebleven vaartuigen te
vergelijken en een uiteindelijke keuze te maken.
In november is er een buitengewone algemene ledenvergadering belegd en hierbij
heeft de vaartuigcommissie het voorstel om een RNR490 aan te schaffen
voorgelegd aan de leden. De leden hebben hier unaniem gekozen voor aanschaf
van de RNR490, waarna in november 2018 de officiële opdrachtverstrekking voor
een nieuw vaartuig richting Reddingsbrigade Nederland is gegaan waarbij wij de
eerste afnemer zullen zijn van de productielijn van de RNR490.
Wordt vervolgd in 2019.
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10. Dankwoord
Namens het bestuur willen wij onze dank uitspreken aan:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle vrijwilligers die het mogelijk maken om de post draaiende te houden;
Alle partners, ouders en/of werkgevers die onze vrijwilligers tijd geven om
strandwacht te lopen;
Sponsoren voor de financiële hulp;
o Strandpaviljoen View;
o Watersportcentrum Zwemer;
o Hoogesteger Metsel- en afbouwbedrijf
o Logus Bouwcentrum
o Becare
o 3 Pulse
o Dikmans Telecom
Donateurs voor de financiële hulp
Gemeente Noord-Beveland voor de samenwerking;
KNRM Neeltje Jans voor de samenwerking, gastvrijheid en ruimte voor ons
materiaal;
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland voor de samenwerking;
Brandweer Zeeland voor de samenwerking;
RAV Zeeland voor de samenwerking;
Politie Zeeland voor de samenwerking;
Collega reddingsbrigades voor de samenwerking;
Stichting Strandexploitatie Veere voor de samenwerking;
De Kustwacht 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 2019

Het bestuur van de Domburgse Reddingsbrigade
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2018
Activa

31/12/2018

31/12/2017

Materiele vaste activa

[1]

33.374

42.084

Nog te ontvangen
bedragen

[2]

4.343

12.825

Liquide middelen

[3]

56.664

51.130

94.380

106.040

31/12/2018

31/12/2017

Passiva
Eigen vermogen

[4]

85.366

88.918

Overlopende passiva

[5]

9.015

17.122

94.380

106.040
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Staat van baten en lasten over boekjaar 2018
Baten
Lumpsum
Subsidies
Lidmaatschap
Overige opbrengsten

Lasten
Onkostenvergoedingen
Overige kosten
Afschrijvingen

Financiële baten en lasten
Saldo:

32

[6]

[7]
[8]

[9]

2018
28.534
1.080
4.885
9.283

2017
27.278
1.110
4.415
12.666

43.783

45.469

7.053
27.224
12.899

6.584
23.496
11.929

47.176

42.010

159

114

(3.553)

3.345
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Toelichting
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.
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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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.
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.
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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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Toelichting op de balans
[1
] Materiele vaste activa

inventaris
zwembad
Beginstand:
Aanschafwaarde
cumulatieve
afschrijving
boekwaarde per 1
januari 2018

Mutaties 2018:
Investeringen:
Afschrijvingen:
Eindstand:

Afschrijving per jaar:

inventaris
reddingspos
t

inventaris
loods

varend
materieel

rijdend
materieel

Reddings
middelen

kleding

Totaal:

2.150

5.205

1.236

14.614

37.241

5.265

5.348

71.059

571

3.380

271

2.803

19.055

1.053

1.842

28.975

1.579

1.825

965

11.811

18.186

4.212

3.507

42.084

149
230
1.498

762
783
1.803

399
170
1.193

2.501
9.310

5.957
12.229

2.879
1.629
5.462

1.629
1.878

4.189
12.899
33.374

15%

6%-25%

5%-10%

6%-25%

10%-16%

20%

10%-20%
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[2]

Overlopende activa

31/12/2018

31/12/2017

Nog te ontvangen lumpsum
Vorderingen op leden:
Overige overlopende activa:

2.700
5.096
1.350
2.703
293
5.027
4.343
12.825
Overige overlopende activa zijn lager doordat debiteuren sneller betaald
hebben
[3]

Liquide middelen
Banksaldo:
Kas:

31/12/2018

31/12/2017

56.291
372

49.305
1.826

56.664

51.130

De liquide middelen staan ter vrij beschikking van de vereniging
[4]

[5]

Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Saldo baten en lasten:

2018
88.918
(3.553)

2017
85.573
3.345

Stand per 31 december

85.366

88.918

31/12/2018
7.328
1.687

31/12/2017
6.772
3.037

-

7.313

9.015

17.122

Overlopende passiva
Nog te betalen vergoedingen
Nog te betalen huur zwembad
Overige nog te betalen
bedragen

De nog te betalen vergoedingen betreffen strandwacht- en
evenementenvergoedingen.
In 2018 zijn alle overige facturen door de vereniging voldaan voor einde
boekjaar
Niet uit de balans blijkende rechten en plichten:
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.
Eind 2018 heeft de Gemeente Noord-Beveland op advies van de Domburgse
Reddingsbrigade een bestelling geplaatst bij Reddingsbrigade Nederland voor een
nieuw vaartuig. De Domburgse Reddingsbrigade zal het vaartuig vanaf 2019
gebruiken ter vervanging van de hierboven genoemde adoptieboot. Ten behoeve
van het uitvoeren van de strandbewaking. Het contract met de gemeente NoordBeveland om het Banjaardstrand te bewaken loopt tot en met 2024.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
[6]
overige opbrengsten
Examengeld zwembad
Giften
Examengeld strand
Kleding strand
Sponsoring
Bewakingen
Fooi
Algemene overige
opbrengsten

2018

2017

240
646
850
430
1.355
5.401
331

240
664
1.003
1.807
1.545
6.760
-

30

647

9.283
12.666
Fooi staat ter beschikking aan de leden en wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor het bekostigen van het jaarlijkse strandwachtfeest.

[7]

Onkostenvergoedingen
Instructeursvergoeding
zwembad
Dagvergoedingen strandwacht

2018

2017

675
6.378

488
6.097

7.053
2018 kende een uitzonderlijk goede zomer en de reddingspost is
hierdoor beter bezet geweest in vergelijking met 2017
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[8]

Overige kosten
Zwembad:
Huur
Examen
Activiteiten
Lidmaatschap KNBRD
Overige

2018

2017

3.262
596
1.547
916
1.309

3.037
329
369
636
623

7.629

4.994

In 2018 heeft de vereniging zijn 45-jarig jubileum gevierd en alle
jubilarissen met terugwerkende kracht geëerd, waarbij de kosten
geboekt zijn onder activiteiten

Strandwacht:
Onderhoud materiaal
Bewakingen
Exploitatie auto
Exploitatie boot
Levensmiddelen
Overige exploitatiekosten

Totaal:

3.815
2.879
3.865
2.847
1.313
4.875

5.563
2.958
3.679
1.444
1.418
3.440

19.594

18.502

27.224

23.496

Exploitatie auto en boot bevatten zowel brandstof als overige exploitatie
kosten. Exploitatie kosten voor de boot zijn gestegen doordat er
substantieel meer gevaren is en al het materiaal. zoals overlevingspakken
en reddingsvesten opnieuw gekeurd zijn.
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Financiele baten en lasten

2018

2017

6
166

28
142

(159)

(114)

Rentebaten
Bankkosten

Overige gegevens
Bestemming resultaat:
Voorstel is om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit is reeds als
zodanig verwerk in de jaarstukken.
Gebeurtenissen na balansdatum:
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die als zodanig
vermeld dienen te worden.
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Informatie aanvraag
Indien u na het lezen van dit jaarverslag nieuwsgierig bent geworden naar de
Domburgse Reddingsbrigade en hierover meer informatie wilt ontvangen, dan kunt
u kijken op onze website of kijk op onze Facebook of instagram pagina’s.

www.domburgsereddingsbrigade.nl

@domburgereddingsbrigade
@strandwachtbanjaardstrand

@rbdomburg_strandwachtbanjaard

Draagt u uw steentje bij voor de vrijwilligers van de Domburgse Reddingsbrigade?
Doneren kan op rekeningnummer:
NL14 RABO 0314 4100 74 ovv Jaarverslag 2018
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