
 
 

 

                                   
 

Jaarverslag 2021 secretariaat Eindhovense 

Reddingsbrigade. 
 

Samenstelling van het bestuur in 2021. 

Voorzitter   : Patrick van den Broek, 

Secretaris    : Jos de Greef 

Penningmeester  : Annemie Waterman, 

Technische Commissie : Elma Crüts, 

Vicevoorzitter   : Bob Dekkers 

 

Ontwikkelingen bestuur 2021;  

De bestuursleden Elma Crüts en Jos de Greef waren volgens het rooster aftredend. Zij 

werden op 23 juli 2021 met algemene stemmen herkozen. 

 

Samenstelling TC 

Voorzitter:    Elma Crüts, 

Uurleiders:    Hans Dedding, Winand Kanen, Gerard Lathouwers. Koos 

    Minten, gestopt juni en vanaf juni Linda Lathouwers. 

Opleidingen en examens:  Petra Smits 

Waterhulpverlening:  Guido Gerrits en John van Wijk In januari 2022 werd de  

    coördinatie overgedragen aan Leonoor de Weger en Pascal 

    Kooiker 

Vrijwilligers:    Regien Heijmans 

Materialen en De Spetter:  Henri Tijssen 

Communicatie en P.R.:  Cor Groen 

 

2021 Het tweede jaar dat Corona heerste. 

De ALV van 2021 vond plaats in het Corona-tijdperk. Maar het ziet er naar uit, dat de 

vergadering van 2022 zonder beperkingen gehouden kan worden.  

Een groot deel van het jaar waren er restricties, met als op het voorlopige eind van 

alle maatregelen nog een lockdown op de dag van examens voor de reddingdiploma’s. 

Net op tijd dus nog. 

 

Na 40 jaar was er in zowel 2021 en 2022 geen Internationale Ontmoeting.  

 

Wij hebben onze vereniging goed bij elkaar kunnen houden tijdens de Corona-tijd. 

Door veelvuldig via speciale Hurksprong bulletins met de leden en kaderleden te 

communiceren, kon iedereen goed op de hoogte zijn van de stand van zaken op dat 

moment. 

We hebben bij iedere onderbreking van verenigingsactiviteiten door Corona, 

onmiddellijk de maandcontributie stopgezet. De leden met jaarcontributie hebben we 

met een verlaagde contributie in het volgende jaar gecompenseerd. Dit was mede 

mogelijk door het beleid van de Gemeente Eindhoven, die de verenigingen tegemoet 

kwam in de accommodatiehuur. Daardoor hebben wij de leden niet op kosten gejaagd 

en tegelijkertijd de vereniging financieel gezond kunnen houden. 

 

2021 was het jaar van ons 90-jarig jubileum. De geplande activiteiten konden helaas 

niet doorgaan, maar met een leuke bidon hebben we toch onze leden in het jubileum 

kunnen laten delen. 

 



 
 

 

                                   
 

Waterhulpverlening. 

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

helaas niet.  

 

Bijscholing kader 

Tijdens een succesvolle kadervergadering is er over allerlei ontwikkelingen in de 

vereniging gesproken en hebben instructeurs en andere kaderleden hun bijdragen 

kunnen leveren. 

Voor Zwem ABC volgen enkele instructeurs de bijscholingen van de NRZ. 

Aanpassingen, vernieuwingen en kwaliteitsverbeteringen worden vervolgens via de 

technische commissie in onze vereniging gebracht. 

De examinatoren ZRZ (beroepsopleiding toezichthouder zwembaden) hebben ook 

bijscholingen gevolgd voor de verlenging van hun licentie. 

Na een onderbreking in 2020 werden de lessen Eerste Hulp weer georganiseerd, zowel 

digitaal als fysiek. 

 

Slot 

Inmiddels is het 2022. 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 februari 2022 

 

Jos de Greef, secretaris 

 


