
Jaarverslag 2021 afdeling Reddingsbrigade 

Structuur 
Een kort overzicht. 

• Duovoorzitterschap: Henri Marsman en Kick Vermeulen 

• Secretaris: Marian Bannink 

• 2e secretaris: Jantien Marsman 

• Sociale Media: Xander Mol en Jantien Marsman 

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

• Algemeen lid: Stefan Beltman en Erwin Dijkman 

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

• Lesgevers: Marian Bannink, Henri Marsman, Kick Vermeulen, Jantien Marsman, Jan 
Westerik, Stefan Beltman, Ronald Nijkamp, Xander Mol en Corine van Duin. 

 

Activiteiten 2021 

Landtrainingen corona 
Ook als reddingsbrigade hebben wij meegedaan aan de landtrainingen toen wij niet mochten 
zwemmen. Dit was een mooie manier om de jeugd en vrijwilligers actief te houden. 
 

Buitenbad trainingen 
Reddingsbrigade heeft ook een aantal maal in het buitenbad getraind op het moment dat 
binnen trainen niet mogelijk was vanwege de regels. Het zwemmen was geslaagd en de 
leden waren er blij mee. 
 

Opleiden leden waterpolo Berkelduikers 
Leden van de waterpolo die eventueel willen gaan lesgeven, al lesgeven of willen gaan 
toezichthouden tijdens zwemtijd van de Berkelduikers, opgeleid. 
 

Opleiden personeel zwembaden 
Personeelsleden van de buitenbaden Zelhem en Vorden en binnenbad De Beemd hebben 
herhaling zwemmend redden gehad. 
 

Red jezelf circuit 
Op 2 juni is weer het Red jezelf circuit gehouden bij het buitenbad in Laren. 
 

Gezamenlijke les 
5 juli was er een gezellige gezamenlijke les. De jeugd zwemt eens in andere groepjes en er 
worden andere opdrachten uitgevoerd dan in de normale les. Voor iedereen erg leerzaam! 
 

Buitenactiviteiten 
Zowel de maandag- als de woensdaggroep hebben een buitenles gehad (12/14 juli). In deze 
les werd er kennis gemaakt met zwemmen in buitenwater en in dat water redden. De 
maandaggroep heeft gezwommen bij het Botenhuis van de Berkelzomp in Lochem. De 
woensdaggroep is gaan zwemmen in de Berkel bij de Cloese. Ondanks dat het weer niet 
mee werkte hebben alle leden een leuke les gehad. Een perfecte afsluiter zo voor de 
zomervakantie. 
 



Reddingsboot 
18 september kwam de reddingsbrigade boot van Apeldoorn langs in Almen. Daar waren de 
leden vanaf het niveau zwemmen redden uitgenodigd om eens stukjes te varen met de boot. 
De leden vonden het geweldig! 
 

Proefzwemmen 
Ondanks alle corona omstandigheden was het nu dan eindelijk zo ver, 11 en 13 oktober 
gingen we proefzwemmen. Alle leden hebben goed gezwommen en mogen dus allemaal 
meedoen met het examen. 
 

Gezamenlijke les 
18 oktober was er weer een gezamenlijke les vanwege de vakantie, de les was zeer 
geslaagd! 
 

Examen 
De strengere coronaregels kwamen er weer aan maar wij konden gelukkig nog net de 
zwemexamens afnemen. 27 november was dan eindelijk de dag, door de regels was alles 
wat anders dan normaal maar dat was niet meer belangrijk. Alle leden hebben hun diploma 
behaald en gingen vol blijdschap naar huis. 
 

Covid-19 
Door de omstandigheden van Covid-19 oftewel corona zijn de normale zwemlessen 
regelmatig gestopt, weer deels opgestart of volledig opgestart volgens de richtlijnen. De 
lesgevers konden gelukkig erg flexibel zijn en hebben toch veel leuke lessen gegeven. Dit 
jaar heeft er gelukkig wel nog net het examen plaats kunnen vinden. Daarna werden de 
maatregelen weer strenger. 


