EINDHOVEN
Jaarverslag 2017 secretariaat Eindhovense Reddingsbrigade.
Samenstelling bestuur 2017.
Voorzitter
: Patrick van den Broek,
Secretaris
: Jos de Greef
Penningmeester
: Annemie Waterman,
Vicevoorzitter/TC
: Bob Dekkers,
Beleid
: Guido Gerrits
Ontwikkelingen bestuur 2017;
Er waren dit jaar geen wisselingen binnen het bestuur.
Zwem ABC
Dit verenigingsjaar is goed afgesloten met een licentie voor onze ERB van het Zwem ABC.
De ontwikkelingen waren enerverend. Leek het er nog maar een half jaar geleden op dat we over
zouden stappen naar een andere aanbieder; na grondige vernieuwing van de diploma-eisen en
intensief overleg met de organisatie haalden we begin 2018 de licentie binnen en hebben de
instructeurs een eerste bijscholingsbijeenkomst gehad. Met name onze voorzitter heeft er in de
“time in between jobs” veel energie in gestoken. Ook het enthousiasme van Miranda Martens voor
de veranderingen in de diplomalijn was stimulerend.
De Verklaring Omtrent Gedrag
Eén van de voorwaarden voor de bovengenoemde licentie was de eis dat alle betrokken instructeurs
een V.O.G. zouden moeten hebben. Daar waren we al mee bezig. Als bestuur vinden we het een
noodzaak voor alle (kader)leden die contact hebben met onze juniorleden. Daar moesten in overleg
met NOC*NSF nog wel enkele hobbels voor genomen worden, namelijk het formuleren van beleid
ter voorkoming van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Maar begin maart was het
mogelijk om kosteloos die verklaringen aan te vragen. Ze stromen inmiddels binnen en beleid op
bovengenoemd gebied staat op de agenda.
De dinsdagavond zwemavond
Op 2 maart 2016 heeft een buitengewone algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het
onderwerp van deze vergadering was de mogelijkheid om zwemuren op de dinsdagavond over te
nemen van PSV.
We zijn nu ruim twee jaar verder en we kunnen concluderen dat deze operatie goed verlopen is. Een
grote groep enthousiaste instructeurs verzorgt de lessen op deze dinsdagavond.
Veranderingen in de TC
Er waren dit jaar geen veranderingen in de samenstelling van de TC.
De samenstelling van de TC is:
Voorzitter:
Bob Dekkers,
Secretaris:
Jos de Greef
Uurleiders:
Winand Kanen, Gerard Lathouwers en Hans Dedding
Opleidingen en examens:
Petra Smits
Waterhulpverlening:
Ilse van Driel
Vrijwilligers:
Regien Heijmans
Materialen en De Spetter:
Henri Tijssen
Communicatie en P.R.:
Cor Groen
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Overleden leden in 2017:
Op 24 juli overleed. Martin Huckriede. Jarenlang tot zijn overlijden gaf hij zwemles bij onze
vereniging. Heel wat kinderen heeft hij opgeleid. Tevens was hij examinator voor de bondsdiploma’s.
Op 30 december overleed ons kaderlid José Marchand-Suijkerbuijk. Ze was op veel terreinen actief
o.a. als hulpouder op onze jeugdkampen en als redacteur van ons blad De Hurksprong.
Mogen zij rusten in vrede.
Jubilarissen 2017:
Ook dit jaar waren er diverse jubilea te vieren.
50 jaar lid van onze vereniging: Henk Teesink en Ben Rekers
40 jaar lid van onze vereniging: Hans Klomp, Winand Kanen en Annie Pennings
25 jaar lid van onze vereniging: Mark Jacobs
60 jaar kaderlid: Fred Baarslag
50 jaar kaderlid: Theo van Dorst
Nieuwe aspirant kaderleden sinds 1 oktober:

Anne Hogervorst, Floor Koks, Sabina Nijemcevic, Jessy van Gennip en Martijn Mulder zijn dit
jaar aangesteld als nieuwe aspirant kaderleden.

Snelle boot:
Op 16 december heeft de ERB uit een veiling een snelle boot gekocht. Het was een kans uit
duizenden en biedt de vereniging de mogelijkheid om beter inzetbaar te zijn op het gebied van
waterhulpverlening. De aankoop was dus onverwacht en niet gepland. Reden om op de ALV van
2017 daarover verantwoording af te leggen. Inmiddels is al druk gebruik gemaakt van de boot,
waarbij afgelopen jaar een kostbare reparatie noodzakelijk was. De boot is een belangrijke aanvulling
bij diverse bewakingen.
Swim to fight cancer
Dit jaar deed onze brigade voor de eerste keer mee met de organisatie van Swim to fight cancer. Veel
vrijwilligers van onze club waren actief op en aan het water voor toezicht en eerste hulp en
organisatie. Voor een vervolg in 2018 zijn de eerste stappen weer gezet. Aanspreekpunt in deze is
Elma Crüts.
Samengesteld maart 2018
Jos de Greef, secretaris
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