
 
 

 

                                   
 

Jaarverslag 2020 secretariaat Eindhovense 

Reddingsbrigade. 
 

Samenstelling van het bestuur in 2020. 

Voorzitter   : Patrick van den Broek, 

Secretaris    : Jos de Greef 

Penningmeester  : Annemie Waterman, 

Technische Commissie : Elma Crüts, 

Vicevoorzitter   : Bob Dekkers 

 

Ontwikkelingen bestuur 2020;  

De voorzitter Patrick van den Broek was volgens het rooster aftredend. Hij werd met 

algemene stemmen herkozen. 

 

Samenstelling TC 

Voorzitter:    Elma Crüts, 

Uurleiders:    Winand Kanen, Gerard Lathouwers, Koos Minten en Hans 

    Dedding 

Opleidingen en examens:  Petra Smits 

Waterhulpverlening:  Guido Gerrits en John van Wijk  

Vrijwilligers:    Regien Heijmans 

Materialen en De Spetter:  Henri Tijssen 

Communicatie en P.R.:  Cor Groen 

 

2020 een bijzonder jaar. 

De ALV van 2020 vond al plaats in het Corona-tijdperk. En bij het schrijven van dit 

verslag is het nog steeds niet achter de rug, maar zijn de vooruitzichten op een goede 

afloop van deze periode groot. 

Toch begon het jaar 2020 feestelijk. We vierden de 40ste Internationale Ontmoeting. 

Veel teams namen deel. Alsof er niets aan de hand was.  

Maar korte tijd later sloeg het virus toe. Van alle geplande wedstrijden en andere 

activiteiten bleef tenslotte alleen het NK SERC op 7 maart in Staphorst over. Een 

wedstrijd waarin onze junioren de eerste plaats behaalden, maar dus ook meteen de 

laatste wedstrijd voor dit seizoen. Ondergetekende was op dat moment al in 

quarantaine, maar kon op de door Petra van Gennip gemaakte filmpjes zien dat het 

een mooie wedstrijd was. 

In de Tongelreep werd in dezelfde periode een zwemfestijn voor de jeugd gehouden, 

waarbij we ook betrokken waren en workshops mochten geven aan kinderen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs. Het jeugdjournaal vertoonde er uitgebreid beelden 

van, maar plotseling werd het afgebroken en konden de laatste scholen niet meer 

meedoen. Alles ging op slot. Ook de ERB werd stilgelegd. 

Vanaf mei gingen de baden weer gedeeltelijk open. Er kwam een uitgebreid protocol 

waaraan men zich moest houden. Geen gewone gebruikelijke zwemavonden, waarbij 

alles door elkaar kon lopen en zwemmen en douches open waren, maar strikte regels 

om besmetting te voorkomen. Op de golven van het virus werden maatregelen 

strenger en ging de boel weer op slot, of was er een versoepeling. In het jaarverslag 

van 2021 kunnen waarschijnlijk de overwinning op het virus vieren. 

 

Hoe hou je een vereniging bij elkaar onder deze omstandigheden? Als bestuur hebben 

geprobeerd door regelmatig contact te zoeken met (kader)leden de club bij elkaar te 



 
 

 

                                   
 

houden. We hebben ervaren dat de cohesie binnen de vereniging groot is en dat 

iedereen zijn best doet er wat van te maken. Daar zijn we heel blij mee, want de 

genomen maatregelen zijn toch een forse aanslag op die onderlinge samenwerking.  

 

In de eerste periode dat het bad dicht was, was er lang onzekerheid over de financiën. 

De gemeente had het bad gesloten, maar de contracten liepen door. Zouden we 

daarin tegemoetgekomen worden? Gelukkig heeft de gemeente bij monde van de 

wethouder Steenbakkers laten weten dat over de periode dat het bad dicht was geen 

huur verschuldigd was. Het bestuur besloot deze meevaller meteen door te geven aan 

onze leden door geen contributie te vragen voor die periode. De leden die per jaar 

betalen werden gecompenseerd door een lagere jaarcontributie over 2020. 

 

Begin 2021 overleden twee kaderleden aan de gevolgen van Covid 19. Op 24 januari 

2021 overleed Bart van den Heuvel op 87jarige leeftijd. Korte tijd later op 5 februari 

2021 overleed Fred Baarslag op 93jarige leeftijd. Mogen zij rusten in vrede.  

 

Waterhulpverlening. 

Helaas kunnen we kort zijn over de activiteiten dit jaar. Die waren er helaas niet.  

 

Bijscholing kader 

Zowel op het gebied van elementair als zwemmend redden zijn er geen bijscholingen 

geweest.  

Daardoor werd ook de cursus ERB-assistent nog steeds niet afgesloten. Dat zal zeker 

nog gebeuren, maar gezien de omstandigheden zal dat pas na de zomervakantie 

plaats gaan vinden. 

Alle nascholing kwam feitelijk stil te liggen. 

 

Slot 

Inmiddels is het 2021. De uitzichten zijn beter. In het volgende jaarverslag zal 

waarschijnlijk weer verslag zijn van een actieve bruisende club, maar de afgelopen 

periode heeft aangetoond, dat de ERB een hechte club is. 

 

 

 

Samengesteld mei 2021 

 

Jos de Greef, secretaris 

 


