
Jaarverslag 2019 afdeling Reddingsbrigade 

Structuurverandering 

Afgelopen jaar is de structuur van de commissie veranderd. Hieronder een kort overzicht. 

• Duovoorzitterschap: Henri Marsman en Kick Vermeulen 

• Secretaris: Marian Bannink 

• 2e secretaris: Jantien Marsman 

• Sociale Media: Nicole Arendsen 

• Regiovergaderingen en RVR-bijeenkomsten: Jan Westerik en Kick Vermeulen 

• Algemeen lid: Stefan Beltman en Erwin Dijkman 

• Commissie jeugdkamp: Jantien Marsman, Henri Marsman, Nicole Arendsen en 
Stefan Beltman 

• Lesgevers: Marian Bannink, Henri Marsman, Kick Vermeulen, Jantien Marsman, Jan 
Westerik, Stefan Beltman en Xander Mol 

• Hulplesgevers: Corine van Duin en Ronald Nijkamp 
 

Activiteiten 2019 

Familiezwemmen 

Zoals elk jaar is de reddingsbrigade begonnen met het familiezwemmen. 
 

Brigadefeest 11 en 15 februari 

Het Brigadefeest was weer een groot succes. Jantien en Henri hadden voor de 
maandaggroep verschillende spellen bedacht. Op de vrijdag zijn wij met de woensdaggroep 
uit eten geweest bij de Witte Wieven en hebben een Witte Wieven tocht gedaan. 
 

Proefzwemmen 15 april 

15 en 17 april is er weer proef gezwommen door de pupillen. Het proefzwemmen verliep 
soepel en de pupillen zijn op de goede niveaus ingedeeld om met diploma zwemmen hun 
diploma te behalen. Eventuele aandachtspunten kunnen vanuit hier nog meegenomen 
worden in de lessen tot aan het examen. 
 

Herhalingstest zwembadpersoneel 

Marian heeft weer van verschillende baden de herhalingstest afgenomen, vaak met hulp van 
een andere lesgever. 
26 april de Dennen 
30 april Almen 
2 mei Gorssel 
3 mei Vorden (Officiële examen, eerder bij ons op de woensdag geoefend.) 
De Beemd 
 

18 mei Algemene vergadering Reddingsbrigade 

Jan, Marian en Kick zijn naar deze algemene vergadering geweest. Het eerste gedeelte was 
vergadering, in de middag waren er verschillende workshops te volgen. 
 

Red jezelf circuit Leusinkbad 

Dit jaar hebben wij verschillende keren bij het Leusinkbad het ‘Red jezelf’ circuit uitgezet. Dit 
was een leuke activiteit om te doen en het zwembadpersoneel is er ook erg positief over. Het 
weer speelt wel een grote rol in hoe druk het was. 
 



Obstacle Run 29 juni 

29 juni zijn Jan en Gert Jan bij de Obstacle Run aanwezig geweest namens de RVR voor de 
veiligheid. 
 

Diploma zwemmen 1 juli 

Diploma zwemmen is perfect verlopen, iedereen heeft zijn/haar diploma behaald! 
 

Oefening Berkel 3 juli 

Er was een buitenoefening voor de leden vanaf niveau Zwemmend Redder 1. De les werd 
gegeven bij het huisje van de Berkelzomp in Lochem. In deze les hadden Jan en Kick 
verschillende onderdelen bedacht om uit te voeren in open water. Voor iedereen een zeer 
leerzame les en zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Oefening Ruighenrode 8 juli 

Ditmaal een buitenoefening voor de gehele maandaggroep. De pupillen legden verschillende 
malen een parcour af waardoor zij spelende wijs verschillende dingen leerden. Helaas 
werkte de temperatuur niet mee, maar toch een mooie buitenles. 
 

19, 20 en 21 juli zwarte cross 

Via de RVR konden leden zich aanmelden om bij de Zwarte Cross aanwezig te zijn voor de 
veiligheid. Een aantal van ons zijn er geweest, hiermee is een mooi bedrag voor de 
vereniging opgehaald. 
 

Jeugdkamp 30 en 31 augustus 

Ook dit jaar een geslaagd kamp georganiseerd door commissie jeugdkamp. Het kamp vindt 
plaats bij camping De Vrolijk. Helaas dit jaar maar 1 nacht vanwege agenda problemen. De 
pupillen hebben het erg naar hun zin gehad en het weer werkte fantastisch mee. 
 

Nieuwe seizoen 2 september 

2 september begon ons huidige niveau zwemseizoen. 
 

Boot van Apeldoorn 5 oktober 

Reddingsbrigade Apeldoorn kwam ook dit jaar weer met een boot langs. Ditmaal vond de 
activiteit plaats bij ‘De Nieuwe Aanleg’. Het was wederom een leerzame ochtend. 
 

Gezamenlijke les 21 oktober 

Tijdens de herfstvakantie vond er een geslaagd gezamenlijke les plaats, gemaakt door 
Xander Mol en Stefan Beltman 
 

Sinterklaas Lochem 16 november 

Zaterdag 16 december haalde de reddingsbrigade Sinterklaas in Lochem weer in, inclusief 
voorbereidingen en opruimen. Dit is een mooi moment om ook onze jongere pupillen een 
taak te geven en mee te mogen laten doen met toezicht houden. Wij zien in deze organisatie 
wel dat er verbetering nodig is, te veel mensen die toch te dicht aan het water staan, wat ook 
voor ons niet altijd te houden is. 
 

Sinterklaas Goor 17 november 

Ook hier werd Sinterklaas ingehaald en stonden wij als reddingsbrigade voor veiligheid aan 
de kade. 
 



Cursus Junior Redder 

Xander, Jan en Marian zijn hier aanwezig geweest en hebben door middel van theorie en 
praktijkopdrachten geleerd welke verschillende wijzen er zijn om de pupillen de eisen te laten 
behalen. Er is een boek uitgedeeld en helpende uitleg, dit krijgen alle lesgevers toegestuurd. 
 

Gezamenlijke winterles 16 en 18 december 

Onze jaarlijkse winterles vond plaats. Zoals elk jaar bestond dit uit wakzwemmen en een 
aantal andere activiteiten. Ook een aantal leden van de recreatie hebben het wakzwemmen 
geprobeerd. 


