Jaarverslag Varend Redden commissie 2018

De Varend Redden commissie bestaat in 2018 uit Vincent Tigchelaar (Voorzitter), Marvin Tigchelaar
(Postcommandant), Sander Brugmans (Jeugd, Coördinator NRV, contactpersoon RVR), Tim Muller (onderhoud),
Lars Schoen en Patrick Pit.
Een ontzettend druk seizoen. Dat is de beste samenvatting voor het jaar 2018.
De Varend Redden ploeg is dit jaar 69 keer in actie gekomen om watersporters/zwemmers/dieren op het water
te hulp te schieten. Dit gebeurde tijdens evenementen, het varen van patrouilles in de weekenden en door
alarmering van de alarmploeg. Vaartuigen op de keien, motorstoring, zoekacties, hulp aan dieren, problemen
door waterplanten, alle standaard inzetten hebben de revue weer gepasseerd. De bemanning is ook dit jaar
weer ingezet ter assistentie van politietaken en ambulancepersoneel.
Binnen de alarmploeg zijn er een aantal wijzigingen geweest dit jaar. We hebben om uiteenlopende redenen
afscheid genomen van een aantal opstappers. Gelukkig hebben zich ook 7 nieuwe opstappers aangemeld. Deze
aspiranten hebben zich in het najaar volledig gestort op de basislessen. Met deze nieuwe aanvulling komt de
alarmploeg weer redelijk op sterkte en zijn we met elkaar in staat om 24/7 de Hayo inzetbaar te houden. Toch
zitten we nog niet in een luxepositie. Volgend jaar zullen er opnieuw aspiranten dienen te worden gevonden
om de alarmploeg op peil te houden.
In de weekenden worden er traditioneel postdiensten gedraaid. In 2018 zijn er weer goede stappen gezet om
deze taak uit te voeren. Er zijn aanzienlijk meer diensten gedraaid in vergelijking met 2017. Dit is een goede
zaak. Activiteiten rondom de reddingspost zorgen voor een sterker verenigingsgevoel en komen de
hulpverlening ten goede. Tijdens de postdiensten hebben we in 2018 gebruik kunnen maken van ons nieuwste
vaartuig. Reddingsboot Rolf, een 8,5m lange Tornado Rib. Met de Rolf is de dienstdoende ploeg instaat om alle
hulpverleningsvragen op te pakken. Een volwaardig vaartuig voor de uitvoering van de postdiensten. Heel 2018
is gezien als een ‘kennismakingsjaar’ met de Rolf. In 2019 zullen we de laatste hand leggen aan het compleet
maken van onze nieuwe aanwinst.

Sinds de zomer hebben we binnen de Varend Redden ploeg zelfs een tweede gediplomeerde instructeur
Varend Redden in de ploeg. Sander heeft tot en met de zomer de opleiding van de jeugd op zich genomen en
dit gecombineerd met zijn opleiding tot instructeur niveau 2.
De jeugdgroep is, met ca. 20 kinderen, ook in 2018 erg groot. De in 2017 verkondigde ledenstop is in 2018
doorgezet. De jeugd maakt gebruik van de boten Padde en Antje.
Op gebied van evenementen lag er een duidelijke piek rond augustus en september. Grote evenementen als
Outdoor Stereo en Ter Rede van Hoorn hebben een behoorlijke inzet van de ploeg gevraagd. We zijn niet in
staat om alle evenementen rondom Hoorn met onze eigen ploeg te bewaken. Gelukkig kunnen we weer
kunnen rekenen op de hulp van de buurtbrigades en hebben alle evenementen doorgang kunnen vinden.
Ook in 2018 staat de Nationale Reddingsvloot (de NRV) op een laag pitje. Er is ook dit jaar nog geen convenant
opgesteld tussen Reddingsbrigade Nederland en onze veiligheidsregio. Afspraken en eisen over inzetbaarheid,
beschikbaarheid en opleiding blijven uit. We houden onze geoefendheid op orde door regionaal mee te
draaien in oefeningen. Daarnaast bieden de wekelijkse oefenavonden voor de SAR taak ons nog steeds een
goede basis voor de uitvoering van de NRV taak. Met de komst van de nieuwe Rolf is Reddingsboot Harmen,
het vaartuig voor de NRV taak, het water uitgegaan. De Harmen wordt nog wel gebruikt voor oefeningen en
evenementen.
Een onderwerp dat het hele jaar de gemoederen bezig heeft gehouden is huisvesting. In het eerste kwartaal
van 2018 worden we kort na elkaar geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging gevold door een
uitzetting. Per 1 juli 2018 werd ons de huur ontzegd en dienden wij het pand leeg op te leveren. Deze
onverwachte en zeer onwenselijke situatie heeft ons doen besluiten om, in samenwerking met de andere
huurders, een advocaat in te schakelen. Dit traject heeft effect gehad op de Varend Redden ploeg. De
onzekerheid over de toekomst heeft ons doen besluiten de opzet voor een nieuwe opleiding van de jeugd en
het onderhoud van de reddingspost uit te stellen tot er meer zekerheid zou zijn. Onze reddingspost is de spil

van de Varend Redden ploeg. Hier worden de opleidingen gegeven. Hier brengen we slachtoffers naartoe en
vangen we omstanders op. Hier komen we samen om inzetten te evalueren. Hier start iedere oefening en
oefenavond. Hier wordt een groot deel van ons materiaal opgeslagen. Hier hangen alle materialen die de
bemanning nodig heeft bij de uitvoering van de alarmtaak. Het is ons clubhuis.
Eind 2018 is er eindelijk een datum bekend waarop de zaak voor zal komen bij de rechter. Begin 2019 zal er een
uitspraak volgen waaruit zal blijken hoe onze toekomst op het Visserseiland eruit zal gaan zien.
We kunnen als Varend Redden groep terugkijken op een ontzettend druk en bewogen Varend Redden jaar. Alle
leden die zich hebben ingezet om ook dit jaar weer tot een succes te brengen worden hierbij hartelijk bedankt
voor hun inzet!
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