
 
 

 

                                   
 

Jaarverslag 2019 secretariaat Eindhovense 
Reddingsbrigade 
 

Samenstelling van het bestuur in 2019. 
Voorzitter  : Patrick van den Broek, 
Secretaris   : Jos de Greef 
Penningmeester : Annemie Waterman, 
Technische Commissie : Elma Crüts, 
Vicevoorzitter  : Bob Dekkers 
 
Ontwikkelingen bestuur 2019;  
Bob Dekkers en Annemie Waterman waren herkiesbaar. Er waren geen andere 
kandidaten. Bob en Annemie werden op 3 april 2019 bij acclamatie herkozen. Annemie 
bleef penningmeester en Bob bleef zich vooral richten op beleidsmakende aspecten 
binnen het bestuur. 
  
Veranderingen in de TC 
De samenstelling van de TC is: 
Voorzitter:    Elma Crüts, 
Uurleiders:    Winand Kanen, Gerard Lathouwers, Koos Minten en Hans 
    Dedding 
Opleidingen en examens:  Petra Smits 
Waterhulpverlening:  Gijs Hoskam tot 1-8 daarna Guido Gerrits en John van Wijk  
Vrijwilligers:    Regien Heijmans 
Materialen en De Spetter:  Henri Tijssen 
Communicatie en P.R.:  Cor Groen 
 
Waterhulpverlening. 
In het verslag van de jaarvergadering was er nog de nodige aandacht aan de 
wisselingen binnen de waterhulpverlening.  
Coördinator werd Gijs Hoskam. Helaas moest die, ten gevolge van een drukke 
privéagenda, tussentijds stoppen. Inmiddels zijn die taken overgenomen door Guido 
Gerrits en John van Wijk.  
 
Bijscholing kader 
Zowel op het gebied van elementair als zwemmend redden zijn er weer bijscholingen 
geweest.  
Eindelijk ging dit jaar na veel organisatorische moeilijkheden de cursus ERB-assistent 
van start. Op dit moment is de cursus bijna afgerond. De deelnemers ontvangen 
binnenkort nog een certificaat. 
Vier kaderleden bezochten in IJsselstein een cursus instructeur Junior Redder. Doel 
was om duidelijk te maken dat zwemmend redden vooral ook een leuke opleiding 
moet zijn, die kinderen uitdaagt. Maar achtergrond is ook dat ondanks de diploma’s 
ABC-kinderen in de problemen komen in met name open water. In het clubgebouw 
van reddingsbrigade IJsselstein werd eerst ingegaan op doelstellingen van de 
opleiding en in het ongeveer naastgelegen zwembad werden met korte opdrachten 
een aantal leuke werkvormen gedemonstreerd.  
 
 
 
 



 
 

 

                                   
 

Huisstijl 
Zoals je ook aan dit drukwerk kunt zien kwam er een nieuwe huisstijl. Ook de website 
werd ingrijpend vernieuwd. Inhoudelijk beter, betere functionaliteit en actueel.  
En we kregen een mascotte; Spetter. Inzetbaar bij examens, voorlichting en 
presentatie. 
 
Heel Brabant zwemt/De Spettertour 
Samen met RN en onder leiding van More2Win deed onze brigade mee met De 
Spettertour. In juni bezochten we in Eindhoven de bovenbouw van een twaalftal 
basisscholen. Met name scholen met een schoolbevolking voor wie zwemmen leren 
niet altijd een logische activiteit is. In de groepen werd een korte instructie gegeven 
over de gevaren van open water. Wat te doen als je iemand vanaf de kant in nood ziet 
en wat als je zelf een probleem hebt in het water. Er was een zeer korte flitsende 
presentatie van lifesaving en alles daaromheen. Daarnaast werden kinderen gescout 
die nog niet konden zwemmen.  
Voor die laatste groep werd dan een passend aanbod gezocht, waarbij we, niet zelden, 
die kinderen terugzagen bij de ERB.  
Dank aan Bas en Bram van der Zee en Rob Venema. Ondergetekende mocht ook 
enkele scholen voor zijn rekening nemen. 
 
NK SERC 2019 
Op 9 maart 2019 behaalden de junioren van Eindhoven bij het NK in Alphen aan de Rijn 
de derde plaats. In zo’n wedstrijd moeten teams bestaande uit vier personen in enkele 
minuten een in scène gezet ongeval oplossen. Deze tak van reddingsport is bij onze 
brigade erg populair. Ieder maandagavond wordt er druk geoefend.  
 
Jubilarissen 2019: 
Erelidmaatschap: Regien Heijmans-van Zitteren.  
50 jaar lid van onze vereniging: Hans Dedding    
40 jaar lid van onze vereniging: Elly Pinxteren, Jeanne Vingerhoets, Cor Groen en Jos 
de Greef    
25 jaar lid van onze vereniging: Guido Gerrits  
40 jaar kaderlid: Annie Pennings  
25 jaar kaderlid/vrijwilliger: Wouter Simons, Natalie Jonkergouw en Annemie 
Waterman  
 
Nieuwe kaderleden sinds 1 oktober: 
 Maarten Moolenaar  
 Bas van der Zee  
 Bram van der Zee  
 Lieke Migchels  
 Roy Nefs  
 Lisa Vlemminx  
 Suzanne Timmermans  
 
Nieuwe aspirant kaderleden sinds 1 oktober: 
  Willem Kuit 
 
 
Samengesteld maart 2020 
 
Jos de Greef, secretaris 


