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DE ERB: ZWEMMEN en REDDEN 
 
Het laatste beleidsplan van de ERB dateert uit 2012, er is sindsdien veel veranderd binnen de brigade 
en in wereld om ons heen. In hoofdlijnen staat de ERB er nu een stuk beter voor als 5 jaar geleden. 
Het ledenaantal stijgt bijvoorbeeld en de financiële reserve is aangevuld. Tijd om weer eens naar de 
toekomst te kijken. 
 
Dit eerste concept is gebaseerd op 2 basisuitgangspunten: 

1. wat willen wij bereiken in de komende 4 jaren; 
2. welke structuur past daarbij. 

 
Sinds het vorige beleidsplan is er door de ERB veel bereikt en is de vereniging in veel opzichten 
gezonder geworden. Dit is de verdienste van alle (kader)leden en een zeer mooi resultaat. Komende 
jaren willen we stabiliseren en op een aantal vlakken deze groei doorzetten. Tijd dus om het 
beleidsplan weer eens grondig tegen het licht te houden. 
 
Stappen in het komen tot een beleidsplan 2017-2021: 
1. Het bestuur heeft zich in een extra vergadering in 7ebruari 2017 gebogen over de twee 

uitgangspunten en daarvan nu een eerste globaal concept samengesteld. 
2. Het beleidsplan wordt gepresenteerd en geactiveerd op de ledenvergadering in april 2017 

 
Missie en Visie 

 
1. Financiën 
De ERB is financieel een gezonde vereniging, dit willen we uiteraard zo blijven. Om dit te 
behouden willen we minder afhankelijk te zijn van één inkomstenbron meer de breedte in gaan. 
De belangrijkste inkomstenbronnen zoals we die voor ogen hebben zijn: (elementair) zwemmen, 
externe opleidingen en bewakingen.  
Ook krijgen we de komende jaren te maken met onzekerheden, zoals de positie van RN, RVR en 
de naar verwachting fors stijgende badhuur. 
• Afgelopen jaren is er voldoende reserve opgebouwd om eventuele tegenslagen op te vangen, 

dit niveau willen we behouden. 
• In de komende jaren zullen we blijven investeren in het opleiden van het kader, dit zal uit de 

lopende begroting worden bekostigd. 
• We blijven investeren in ledengroei en ledenbinding, ook dit uit de lopende begroting. 
• Jaarlijks wordt een indexering uitgevoerd die eenmaal in de twee jaren samen met een 

eventuele prijsverhoging in de contributie wordt doorberekend aan de cursisten en leden. 
• Er blijven twee niveaus van contributie bestaan: die voor cursisten (korter aangesloten dan 5 

jaren) en een verlaagd tarief voor leden (langer aangesloten van 5 jaren). Dit o.a. om 
ledenbinding te stimuleren en om vooral investeringen in opleidingen (waarvan cursisten 
voornamelijk gebruikt maken) te financieren. 

 
2. Opleidingen 
De ERB wil vooral kwalitatief goede opleidingen aanbieden. Dat zijn de volgende soorten 
opleidingen: 

o Zwem-ABC (leren zwemmen - inclusief elementair zwemmen) 
o Zwemmend Redden (Junior Redder, Zwemmend Redder, Life Saver) 
o Waterhulpverlenings opleidingen, zowel zelf als samen met de RVR  
o EHBO-opleidingen 
o Instructeurs- en trainersopleidingen. 

• Het streven is vooral een groei door te maken in de opleidingen voor zwemmend redden en 
de deelname aan Zwem-ABC te stabiliseren. Voor het zwemmend redden wordt een groei van 
40% over 4 jaren nagestreefd. 

• Mede om bovenstaand punt te realisteren gaan we extra inzetten op het vasthouden van ABC 
zwemmers na het behalen van het C diploma. We willen het percentage deelnemers wat 
doorstroomd naar Junior Redder flink verhogen. 

• Voor het Zwem-ABC wordt in het kader van kwaliteitsverbetering gewerkt aan een 
stappenplan waardoor de gemiddelde deelnemer aan deze opleiding na anderhalf jaar het 
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eerste diploma kan behalen. Naast dit stappenplan zal het kader daarvoor geschoold moeten 
worden. 

• We gaan onderzoeken of het verstandig is om over te stappen naar een andere ABC lijn ivm 
de nieuwe licentiesysteem en bijbehorende kosten van de KNZB. 

• Voor groei van de deelname aan opleidingen zwemmend redden moet worden geïnvesteerd 
in ledenwinst en ledenbinding (zie punt 1 en 5 van dit deel van het beleidsplan) en moet fors 
worden gewerkt aan bijscholing / nascholing van het instructiekader om zodoende de kwaliteit 
van de opleidingen te verhogen. 

 
3. Externe opleidingen 
De opleidingen voor derden leveren de ERB op 2 punten fors op: financieel en in goodwill / 
naamsbekendheid en is afgelopen jaren zeer succesvol gebleken.  
• Wat betreft de opleiding toezichthouder (Zwemmend Redden voor Zwembaden – ZRZ) streeft 

de ERB ernaar om de hoofdaanbieder van deze opleiding te worden in Zuidoost-Brabant. 
• Tevens wordt een stabilisatie in het opleidingsaanbod van ZRZ nagestreefd. Dit voornamelijk 

door vasthouden van bestaande ‘relaties’, het meer aanbieden van nascholing en bijscholing 
aan bestaande relaties en het mogelijk samenwerken met andere reddingsbrigades op dit 
gebied om zo tot een groter werkgebied te komen. 

• Ook voor de EHBO-opleiding voor externen is stabilisatie de doelstelling, deze zullen ook 
voornamelijk gekoppeld worden aan de ZRZ opleiding. 

• Voorwaarde voor het vasthouden van de huidige positie is een continue investering in 
kwaliteit. Dat zal in hoofdzaak geschieden door het opleiden van en inschakelen van een klein 
aantal nieuwe instructeurs voor ZRZ (zowel theorie als praktijk), als het laten opleidingen van 
EHBO-instructeur(s) en Lotus(sen).  

 
4. Kader / Vrijwilligers 
Kaderleden zijn crusiaal voor de ERB en we hebben gelukkig een groot aantal actieve en 
enthousiaste kaderleden. Dit willen wij graag behouden en hierin blijven investeren. 
• Om de continuiteit te garanderen willen we komende jaren nieuwe kaderleden blijven vinden 

en opleiden. 
• Voor alle instructeurs blijft de jaarlijkse nascholing verplicht. Die zal meerdere malen en 

verdeeld over verschillende dagen worden aangeboden, zodat het instructiekader een keuze 
heeft wanneer zo’n scholing gevolgd wordt. Instructiekader dat niet deelneemt aan deze 
scholingsbijeenkomsten mag niet meer zelfstandig lesgeven als een groep en enkel nog als 
assistent bij een groep fungeren. 

• Om de relatie met kaderleden te verbeteren willen bij langere ziekte een bloemetje bij 
kaderleden komen brengen, dit zal via de TC georganiseerd worden. 

• Jaarlijks worden minimaal 2 kaderbijeenkomsten gehouden met thematische onderwerpen. 
Deze avonden worden op een prettige en ontspannen manier afgesloten. 

• Voor kaderleden komt er een speciaal gedeelte op de website. 
• Doelstelling is om waar mogelijk kaderleden nog meer bij de vereniging te betrekken en ze uit 

te nodigen om meer binnen de ERB te doen. 
 
5. Ledenwerving / PR / Communicatie 
Om de in punt 1 en 2 genoemde doelstelling te realiseren is ledenwerving en binding erg 
belangrijk. Op dit vlak willen we meer resultaten halen. 
• We gaan proeflessen gericht op zwemmend redden in een nieuwe vorm aanbieden. Iedere 

twee maanden start een serie van 5 proeflessen waarvoor men kan inschrijven (kosten € 
7,50). Een speciaal en aantrekkelijk programma laat potentiële leden kennismaken met 
zwemmend redden. Er komen twee speciale ‘lessenseries’: één gericht op jonge zwemmend 
redders tot 12 jaar en één gericht op jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. Degenen die na 
deze proeflesserie lid worden, krijgen het inleggeld voor de proeflessen als korting op hun 
eerste contributie. 

• We gaan voor ledenwerving meer samenwerken met Sportformule. 
• Voor potentiële leden Zwem-ABC blijft de gratis proefles bestaan. 
• De website moet meer actueel worden. Gestreefd word om minimaal wekelijks iets aan de 

website toe te voegen of aan te passen, zodat er altijd iets ‘nieuws’ te lezen / zien valt. De 
website moet ook eigentijdser en mogelijk op termijn interactief worden. 
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• De uitstraling van de ERB moet breder worden: van een veredelde zwemopleider naar een 
reddingsbrigade die meer doet dan alleen zwemmers opleiden.  

• Social media zal actief ingezet worden met thema’s als: opleidingen zwemmend redden, tips 
op het gebied van zwemmend redden, persberichten over acties van reddingsbrigades, 
persberichten over verenigingsactiviteiten, berichten over examens en geslaagden. 

• Voor communicatie met leden en kaderleden blijven we nieuwsbrieven via email inzetten. 
 
6. Andere activiteiten 
6.1 Rampeninzet 
• In verband met alle wijzigingen binnen de veiligheidsregio en RVR, de situatie verandert 

momenteel wekelijks, is het nu niet mogelijk om hier een meerjarenplan voor te maken. De 
ERB zal echter onder voorwaarden beschikbaar blijven voor rampeninzet. 

6.2 Bewakingen 
• Het team voor inzet bij bewakingen moet uitgebreid worden. Uitbreiding wordt gezocht in 

leden die slagen voor de opleiding Life Saver of al eerder KNBRD A/B hebben behaald. 
• Bestaande bewakers blijven we bijscholen / opleiden door regelmatig te oefenen. Daarnaast 

zal een speciale opleiding voor het vaarbewijs en de snelle boot gegeven worden. 
• Ondanks dat het aantal bewakingen, en bijbehorende inkomsten, afgelopen jaar zeer sterk 

gestegen zijn blijven we inzetten op een groei op dit gebied. 
• De ERB moet voor de omgeving de uitstraling hebben de autoriteit op het gebied van 

‘waterhulpverlening’ te zijn. Dit moet resulteren in meer naamsbekendheid en voor 
organisatoren van evenementen op en rond het water moet de ERB een logische ‘partner in 
veiligheid’ worden. 

6.3 Jeugdactiviteiten 
• Na ledenwinst op het onderdeel zwemmend redden moeten extra activiteiten deze leden gaan 

binden aan de vereniging. 
• De ERB zal drie maal per jaar een bijzondere activiteit aanbieden die past bij het imago van 

de vereniging (bijvoorbeeld: een fietstocht naar een waterplas en daar een spelactiviteit; een 
tochtje voor leden met onze reddingsvletten; een videomarathon; een ocean training). 

6.4 Wedstrijdploegen 
Op het gebied van wedstrijden is de ERB momenteel enkel succesvol op het gebied van 
EHAD/SERC. Ook op dit gebied willen we graag verbreden. We gaan gericht op zoek naar 2 
personen die een trainersopleiding van RN willen volgen gericht op Pool en Ocean Events. 
Deze opleiding wordt bekostigd door de ERB.  

• We streven ernaar 1 vaste hoofdtrainer voor de wedstrijdploeg Pool en Ocean te benomen die 
aan de opbouw en uitbouw van deze ploeg gaat werken met bezieling, uistraling en grote 
inzet. Deze hoofdtrainer moet minstens 2 avonden per week en incidenteel in weekenden 
(voor wedstrijden) beschikbaar zijn. Eventuele andere opgeleide trainers kunnen deze trainer 
assisteren bij trainingen en als coach bij wedstrijden dienen. 

• Voor de EHaD-ploeg willen we het huidige niveau van trainen en presteren op wedstrijden 
handhaven. Daarnaast willen we de jeugdploeg stabiliseren. Tenslotte willen we 2 trainers de 
Trainersopleiding EHaD/SERC van RN laten volgen. 
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Structuur 
 
De verenigingsstructuur laat zich als volgt samenvatten. 
1) Een klein bestuur beperkt zich tot het maken van het beleid. 
2) Een TC coördineert de uitvoering van het beleid. 
3) Een ambtelijk secretaris verantwoordelijk voor het administratief ondersteunen van de secretaris. 
 
Met deze structuur voor onze vereniging willen we een aantal dingen bereiken: 
A. Het bestuur moet zich bezig houden met het bewaken en vernieuwen van het beleid. Minder de 

details dus van dagelijkse beslommeringen, maar meer de grote lijn van de toekomstvisie. 
B. Onze vrijwilligers worden efficiënt en effectief ingezet. Laat mensen doen waar ze goed in zijn en 

zin in hebben. Laat ruimte voor initiatieven en vermijd hokjes in de vereniging. 
C. De vrijwilliger van nu wil zich graag inzetten voor zijn vereniging, maar heeft weinig tijd. De 

tijdsbesteding voor en tijdsduur van een activiteit moeten tevoren goed afgebakend zijn. 
 
 
Kader 
Het kader bestaat uit het bestuur, de TC, leden van subcommissies de opleiders en overige 
vrijwilligers. 
 
• Het bestuur zijn 5 door de Algemene Ledenvergadering gekozen leden, waarvan de voorzitter in 

functie wordt gekozen en de overige vier leden de functie secretaris, penningmeester, technische 
zaken en beleidszaken verdelen. Tevens wordt een bestuursleden vice-voorzitter aangesteld door 
het bestuur. 

 
• De Technische Commissie (TC) bestaat uit: 

een voorzitter (tevens bestuurslid technische zaken),  
de coördinator opleidingen en examens 
de coordinator van de Commissie WaterHulpVerlening (CWHV) 
de coordinator Vrijwilligersbeleid 
de coordinator Ledenwerving / PR / Communicatie 
de coordinator materialen en clubhuis, 
en alle uurleiders. 

 
• De opleiders zijn de uurleiders en instructeurs in het zwembad, maar ook de theorie-opleiders, 

docenten voor de (bij-)scholing van de instructeurs, EHBO- instructeurs en LOTUS-slachtoffers, 
en de opleiders varend redden. De opleiders zijn de vaste kern van onze vereniging. 
 

Vrijwilligers zullen geworven worden door het uitgeven van ‘oproepen’ (in speciale nieuwsbrieven en 
op de website) waarin een oproep voor vrijwilligers bij een bepaalde activiteit staat, plus een 
omschrijving van de taken. Ouders, leden en kaderleden zullen ook rechtstreeks benaderd worden 
voor het vervullen van incidentele vrijwilligerstaken. 
 
Bestuur 
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester nemen in het vijfkoppige bestuur nog de voorzitter 
van de TC en een commissaris beleidsontwikkeling plaats. De functie van vice-voorzitter en notulant 
worden onderling verdeeld. 
1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en heeft een 

representatieve functie. 
2. De secretaris verzorgt de administratie van inkomende post en voert de correspondentie, de 

ambtelijk secretaris ondersteund hierin. De secretaris is ook verantwoordelijk voor het bijhouden 
van de ledenadministratie. De secretaris blijft eindverantwoordelijk voor het beheer van een 
databestand. 

3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid. De penningmeester is ook 
verantwoordelijk voor de financiële administratie, het versturen van acceptgiro's en de verwerking 
van entreegelden, maar besteedt de daarmee samenhangende administratieve werkzaamheden 
zoveel mogelijk uit aan de ambtelijk secretaris. 

4. De commissaris technische zaken is de voorzitter van de TC. Hij brengt een verslag van de 
technische ontwikkelingen en bespreekt binnen het bestuur die zaken waarover 
beleidsbeslissingen moeten worden genomen. 
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5. De commissaris beleidsontwikkeling is verantwoordelijk voor het toezicht op gedefinieerd beleid 
en het ontwikkelen van nieuw beleid. Voor dat laatste wordt de terugkoppeling vanuit kader en 
leden en ontwikkelingen binnen de bond en de maatschappij gebruikt. 

 
TC (Technische Commissie) 
Naast de voorzitter (die ook bestuurslid is) bestaat de TC uit coördinatoren.  Een van hen is notulant 
bij de vergaderingen.  
 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en is de koppeling naar het bestuur. 
2. De coordinator opleidingen en examens bewaakt het tijdschema van opleidingen en examens en 

zorgt dat uurleiding en instructeurs tijdig en intensief aan hun taken worden herinnerd en worden 
geïnformeerd. Hij of zijn werkt met de ambtelijk secretaris samen aan de administratie rondom de 
examens. 

3. De coördinator waterhulpverlening coördineert alle activiteiten aangaande waterhulpverlening 
zoals opleiden van de teamleden, inzet bij waterhulpverlening/bewakingen, afspraken met 
organisaties maken. 

4. De coordinator vrijwilligersbeleid is verantwoordelijk voor het contact met de kaderleden. Hij of zij 
zorgt er voor dat feedback vanuit de leden bij het TC en zo het bestuur terecht komt. Daarnaast 
zorgt de coordinator voor voldoende ondersteuning door kaderleden bij allerlei activiteiten. 

5. De coördinator PR/communicatie is verantwoordelijk voor ledenwerving en ledenbinding en zorgt 
voor het actueel houden van de website, contacten naar buiten, het uitgeven van nieuwsbrieven 
intern en het vrijwilligers beleid. Dat laatste  houdt in communicatie met kaderleden, (bij-)scholing 
en tevredenheid/beloning. Deze communicatie betekent voeling houden met het kader, waarin de 
uurleider een belangrijke rol heeft. 

6. De coordinator materialen en clubhuis zorgt voor aanschaf, beheer en onderhoud van materialen 
voor opleidingen en examens, wedstrijden en evenementen, bewakingen en rampeninzet en zorgt 
voor reserveringen, sleutelbeheer, schoonmaak en onderhoud van het clubhuis. 

7. De uurleiders coördineren alle activiteiten tijdens de verenigingsavonden, zoals inzet instructeurs 
en assistenten, contacten met ouders, contacten met kaderleden buiten de verenigingsavonden. 

 
Lidmaatschap 
De Eindhovense Reddingsbrigade is niet zomaar een zwemvereniging. We zijn ook een 
opleidingsinstituut. De ERB wil ‘klanten’ die een opleiding afnemen en onze trouwe leden beiden zo 
goed mogelijk van dienst zijn. 
Cursisten: 
De belangen van de opleidingsklanten behartigen we het best door ze apart als cursisten aan te 
merken. Cursisten zijn de mensen die lid worden van de ERB om in zo kort mogelijke tijd een 
kwalitatief goede opleiding te volgen. Na het behalen van een of meerdere diploma's verlaten zij de 
vereniging weer. Doel is echter ook om een aantal enthousiate cursisten te behouden.  
Leden:  
Mensen die meer dan 5 jaar lid blijven van de ERB noemen we dan 'leden'. Deze mensen willen niet 
alleen een goede opleiding, maar willen ook graag deelnemen aan het verenigingsleven en/of echte 
reddingsbrigade-activiteiten. Zij willen meedoen aan pluspakket-opleidingen of trimzwemmen, met 
bewakingen en activiteiten, worden lid van een wedstrijd-, SERC-, of waterhulpverleningsploeg, 
volgen een cursus varend redden, snorkelen of instructeur/trainer, en willen als vrijwilliger de handen 
uit de mouwen steken of kaderlid worden. Leden krijgen een aangepaste lagere contributie.  
Kaderleden: 
Tenslotte blijft natuurlijk de groep van kaderleden onmisbaar om de vereniging draaiende te houden. 
Kaderleden betalen geen contributie of entree. Aspirant-kaderleden (leden voorgedragen door 
uurleider, commissie-voorzitter of bestuurslid om na een jaar kaderlid te worden) betalen een beperkte 
contributie van 15 Euro voor een jaar. 
Relaties: 
Naast drie soorten leden hebben we nog ‘relaties’: bedrijven of instellingen kopen voor hun 
werknemers een opleiding zwemmend redden of EHBO in. 
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