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VOORWOORD 
2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. We begonnen het jaar met de traditionele 
Nieuwjaarsduik waarbij de IJRB direct te maken kreeg met 3 onderkoelde personen. We 
hebben verschillende reanimaties gehad afgelopen jaar die helaas niet allemaal een goede 
afloop kenden. Daarnaast heeft het coronavirus een enorme impact gehad. 
 
De IJRB heeft zowel de instructie in het zwembad als de preventieve stranddiensten tot 2 
keer toe voor een periode moeten staken. Met de sluiting van het zwembad ‘de 
Heerenduinen’ in april/mei en december stopten de zwemlessen van de IJRB. Hierdoor zijn 
helaas een hoop lesmomenten niet doorgegaan en zijn reeds geplande examens uitgesteld. 
Tevens zijn de stranddiensten tijdelijk stopgezet tijdens de periode met aangescherpte 
coronamaatregelen de aangescherpte coronamaatregelen. Gelukkig konden deze hervat 
worden tijdens de zomerperiode. Een zomerperiode om ook niet snel te vergeten. Door de 
opgelegde reisbeperkingen trokken er veel mensen naar de stranden van Nederland en 
daarmee ook die van Velsen. Dit heeft op meerdere dagen geleid tot extreme drukte, 
waarbij de vrijwilligers van de IJRB alle zeilen bij moesten zetten om de hulpverleningen - 
klein en groot - en de toezichtstaak aan te kunnen.  
 
In 2020 zijn er ook veranderingen geweest binnen het bestuur van de IJRB. In 2020 zijn 2 
gewaardeerde bestuursleden afgetreden; Ron de Vlieger als secretaris en Dennis Uijtendaal 
als bestuurslid zwembad. Ik wil beiden nogmaals bedanken voor hun inzet de afgelopen 
jaren. Ron de Vlieger is opgevolgd door Irene Bal die in haar rol als secretaris de 
administratie en het archief verder gaat digitaliseren om alles toekomstbestendig te maken. 
Ron is voor zijn bewezen diensten voor de IJRB in de afgelopen decennia benoemd tot 
erelid. Dennis Uijtendaal is opgevolgd door Kim de Vlieger die het zwembad onder haar 
hoede zal nemen.  
 
Missie en visie 
De missie van Reddingsbrigade Nederland en dus ook van de IJRB is “Het voorkomen en 
bestrijden van de verdrinkingsdood”. 
 
De IJRB doet dit door mensen te leren zwemmen en door ze op te leiden tot zwemmend 
redder. Zo leren mensen om zichzelf en anderen te redden. Daarnaast wordt het strand van 
IJmuiden bewaakt door de Lifeguards en kan er, in geval van nood, 24 uur per dag een 
beroep worden gedaan op de alarmploeg. 
 
Deze kerntaken zijn slechts een deel van alle activiteiten die de vrijwilligers van de IJRB 
doen. Om deze kerntaken uit te kunnen voeren in het zwembad en op het strand, worden er 
vele uren besteed aan o.a. opleiding & training, onderhoud van het materiaal en de post, en 
overleg en vergaderingen zowel intern als met externe partijen, zoals de gemeente Velsen, 
Reddingsbrigade Nederland, buurtbrigades en de veiligheidsregio Kennemerland. Al deze 
vrijwillige uren dragen bij aan hoe de IJRB uiteindelijk haar bijdrage levert aan de veiligheid 
binnen de gemeente Velsen. 
 
In 2020 is het zwemmend aantal leden in het zwembad stabiel gebleven. Door de 
coronamaatregelen is de doorstroming echter niet optimaal geweest. Meerdere geplande 
examens zijn uitgesteld, waardoor niet iedereen binnen het jaar een diploma verder is 
gekomen. Dit heeft er toe geleid dat we maar een beperkt aantal nieuwe leden konden 
oproepen om met zwemlessen te kunnen beginnen. We hopen in 2021 hiervoor een 
inhaalslag te kunnen maken. 
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De zomer van 2020 was qua weer bijzonder, met overwegend mooi weer en een aantal 
piekweken, waarbij de temperatuur tot ruim boven de 30 graden opliep. Zoals eerder 
gezegd hebben de coronamaatregelen er wel voor gezorgd dat het drukker was op de 
stranden van Velsen. Dit zien we ook terug in de hulpverleningscijfers op het strand. Er zijn 
minder uren gedraaid, omdat de post een periode is gesloten, maar het aantal 
hulpverleningen t.o.v. 2019 is 33% hoger. Wat we ook, net als de afgelopen jaren, weer zien 
is dat het seizoen voor de IJRB steeds langer wordt door de toename van watersporten, 
zoals kitesurfen en windsurfen in het voor- en naseizoen.  
 
De situatie met betrekking tot het uitzicht vanuit Hulpdienstengebouw ‘De Waecker’ is het 
afgelopen jaar wederom verslechterd. Het duin aan de zuid- en westkant van het gebouw 
blijft maar aangroeien, waardoor het directe uitzicht op het strand en de zee steeds minder 
wordt. Het, als noodoplossing geïnstalleerde, camerasysteem blijkt in de praktijk niet 
afdoende te functioneren, waardoor de veiligheidssituatie op het strand niet optimaal is. Een 
permanente oplossing ligt er nog niet, al heeft de gemeente Velsen wel aangegeven dat er 
gekeken gaat worden naar de mogelijkheid om het duin qua hoogte terug te brengen naar 
het niveau van een aantal jaar geleden. Hierdoor zou het uitzicht weer terug moeten komen.  
 
Tot slot iets over de financiële situatie, met name die van de strandbewaking. Ongeveer de 
helft van de kosten komen voor rekening van de IJRB en al een aantal jaren sluit de IJRB af 
met een klein verlies voor haar activiteiten op het strand. Voor een deel wordt dit normaal 
gesproken gecompenseerd door het positieve resultaat uit het zwembad en andere 
verenigingsactiviteiten. Echter, het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van 
de evenementen, waar de IJRB aan meewerkt en een vergoeding voor krijgt, niet door zijn 
gegaan. Daarnaast heeft het zwembad, door minder nieuwe leden te kunnen oproepen, dit 
jaar niet de verdiensten kunnen genereren die we gewend zijn. Dit laatste is deels 
gecompenseerd door de ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid en doordat de 
gemeente Velsen niet alle zwembadhuur heeft belast.  
 
Toch zien we een tekort ontstaan over het geheel. Dit komt ook doordat de 
sponsorinkomsten de afgelopen jaren, en zeker in 2020, blijven teruglopen en de uitgaven 
voor o.a. onderhoud en exploitatie door het langere seizoen en de extreem drukke dagen in 
2020 zijn gestegen. Dit is punt van zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de 
strandbewaking voor de IJRB. 
 
De IJRB is, mede om dit te ondervangen, in 2019 gestart met het opstellen van een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Velsen. Hiermee willen we er voor 
zorgen dat het niveau van de huidige strandbewaking gewaarborgd kan blijven voor de 
toekomst. De planning was om deze DVO in 2020 te ondertekenen, maar ook hier is door 
het coronavirus vertraging in gekomen. 
 
Als laatste wil ik vanuit mijn kant iedereen die een grote of kleine bijdrage heeft geleverd aan 
de activiteiten van de IJRB het afgelopen jaar, bedanken voor hun inzet. 
 
Sven van den Goorbergh, 
Voorzitter
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1. JAARVERSLAG SECRETARIS 
Wellicht was 2020 niet het beste jaar om te beginnen als secretaris. Maar er is zeker geen 
sprake van spijt. Gelukkig heeft de Ron de Vlieger, de vorige secretaris, alles rustig 
overgedragen en stond hij nog klaar om bij te springen waar nodig. Hiervoor wil ik hem 
graag bedanken!  
 
De ALV die in 2020 gepland stond, kon helaas door de overheidsmaatregelen niet 
plaatsvinden. Deze heeft het bestuur, na veel wikken en wegen, uiteindelijk toch een paar 
maanden later online georganiseerd. Diverse leden hadden een speldje verdiend, die helaas 
nog niet uitgereikt konden worden. 
 
In 2020 is het aantal leden, tegen verwachtingen in tijdens de coronacrisis, toegenomen. 
Hierbij wil ik graag al onze leden bedanken voor het geduld en het begrip. Ik heb gedurende 
2020 meer aanmeldingen gehad dan afmeldingen. De afmeldingen die er waren, kwamen 
grotendeels door andere omstandigheden dan de gevolgen van corona. Hieronder staat een 
toelichting van onze ledenstand, donateurs en samenstelling van de commissies 
 

1.1 Ledenstand (per 1 oktober 2020) 
 

Leeftijd Vrouw Man Totaal 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
t/m 17 jaar 106 101 106 103 212 204 
18 jaar en ouder 65 66 92 93 157 159 
Totaal 171 167 198 196 369 363 

 
In bovenstaande tabel is de wachtlijst niet meegenomen. Uit de tabel kan worden 
geconcludeerd dat het ledenaantal in 2020 met 6 leden gestegen; een kleine, doch mooie 
stijging in het aantal leden. 
 

Donateurs 2020 2019 
67 62 

 
Het aantal donateurs is gestegen met 5 donateurs. De meeste aanmeldingen kwamen 
binnen rond de drukke zomermaanden. Afgelopen zomer was er ook meer media-aandacht 
voor Reddingsbrigades en de stijgende hulpverleningscijfers. Het is fijn dat deze aandacht 
ook gezorgd heeft voor meer bekendheid en dus ook financiële bijdrages van o.a. 
watersporters en terugkerende strandbezoekers. 
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In onderstaande grafiek is het verloop van het ledenbestand grafisch weergegeven. 
 

 
In de grafiek valt terug te zien dat ons ledenaantal sinds 2017 nog gestaag stijgt. Hopelijk 
kunnen we deze stijgende lijn de komende jaren vol blijven houden. De aanmeldingen voor 
de wachtlijst (zwembad) bleven ook binnenkomen in 2020. Dit aantal telt echter niet mee 
voor het aantal leden.  
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1.2 Samenstelling bestuur en commissies 
 

 
 
 

Voorzitter    Sven van den Goorbergh voorzitter@ijrb.nl 
Penningmeester   Anita van der Giessen penningmeester@ijrb.nl 
Secretaris    Irene Bal   secretaris@ijrb.nl 
 
Fondswerving   Tim van der Kroef  sponsoring@ijrb.nl 
Adviseur DVO   Hans Rozemeijer  hansrozemeijer@ijrb.nl 
 
Communicatie 
Jeroen Groot        webmaster@ijrb.nl 
Tim van der Kroef       nieuwsbrief@ijrb.nl 
 
Bestuurslid strand   Kees Buis   strand@ijrb.nl 
 
Strand 
Lisanne Goedhart       bewaking@ijrb.nl 
Jeroen Groot        opleidingen@ijrb.nl 
 
Evenementen 
Nils van den Goorbergh      evenementen@ijrb.nl 
 
Adviseur opleidingen  Jeroen Groot   opleidingen@ijrb.nl 
 
Opleidingen 
Frank de Groot       rijopleiding@ijrb.nl 
Nils van den Goorbergh 
Sven van den Goorbergh 
Kees Buis 
Christopher Broek 
Fernando Vlieland 
Jeroen Voorma 
Lisanne Goedhart 
Peter Bal 
Fred Dictus 
Ronald de Vries 
Tim Langenberg 

Bestuur

Voorzitter Penningmeester Adviseur MateriaalSecretaris
Bestuurslid 

Strandzaken
Bestuurslid 

Zwembadzaken
Adviseur 

Opleidingen

Communicatie

Jeugd

Opleidingen Zwembad Strand

Evenementen

MateriaalFondswerving

Binding
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Adviseur materiaal   Tim Langenberg  materiaal@ijrb.nl 
 
Materiaal 
Fred Dictus 
Mariska Veenings       ehbomateriaal@ijrb.nl 
Frank de Groot       kleinmateriaal@ijrb.nl 
Maarten van der Zwet Slotenmaker     postbeheer@ijrb.nl 
Tim Langenberg       kleding@ijrb.nl 
Martin Zwanenburg        communicatie@ijrb.nl 
 
Bestuurslid zwembad  Kim de Vlieger  zwembad@ijrb.nl 
 
Zwembad 
Irma Gildemacher       administratie@ijrb.nl 
Esther Pals / Thea Uijtendaal     wachtlijst@ijrb.nl 
Lisanne Goedhart 
Nancy Schellevis 
Sanne van Velzen 
Patrick Jore 
Jan Jacob Schouten 
Dennis Uijtendaal 
 
Jeugd 
Deborah Kamerbeek       jeugdcommissie@ijrb.nl 
Kim de Vlieger 
Rense Pals 
Irene Bal 
Melissa Goris 
Renske Gildemacher 
 
Binding 
Jurgen Schouten       verenigingsavond@ijrb.nl 
Chris van Velzen 
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2. JAARVERSLAG ZWEMBAD 

2.1 Algemeen 
Het jaar 2020 was geen jaar zoals de jaren ervoor; een wisseling van bestuurslid zwembad 
en het coronavirus. Als eerste wil ik hier ook Dennis bedanken voor zijn inzet als bestuurslid 
de afgelopen jaren. Hij heeft een positieve beweging in het zwembad ingezet en ik zal deze 
zeker proberen door te zetten.  
 
Dan het coronavirus. Waar we in het begin dachten dat het allemaal wel mee zou vallen, 
kwamen toch alle zwemlessen vanaf 12 maart stil te liggen, precies op de avond dat nog 
veel kinderen zouden afzwemmen voor hun A-, B- of C-diploma. Zwemmend Redden voor 
Zwembaden werd op dat moment ook stilgelegd. Na ongeveer twee maanden mochten de 
zwemlessen gelukkig weer opgestart worden, alleen met strenge maatregelen rondom de 
1,5 meter afstand onderling en een maximumaantal personen in het zwembad. Dit 
betekende helaas dat de kinderen in badje 1 t/m 4 niet naar het zwembad konden komen 
vanwege de veiligheid. Het bondsexamen op 19 juni kon vanwege de geldende maatregelen 
helaas ook niet doorgaan. Gelukkig konden die avond de kinderen die 12 maart zouden 
afzwemmen voor hun A-, B- of C-diploma wel afzwemmen. Zij konden toch vakantie vieren 
met hun zwemdiploma op zak. 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen 2020 - 2021 in augustus konden we gelukkig alle 
kinderen weer verwelkomen in het zwembad. Ook kon er na een paar weken alweer een 
ABC-examen gehouden worden. Een paar keer werd een positief getest. Ook waren 
sommigen ziek of in aanraking geweest met een positief getest persoon. Hierdoor was het 
af en toe een uitdaging om het rooster rond te krijgen, maar door de flexibiliteit van alle 
instructeurs is het toch iedere week gelukt om alle zwemlessen door te laten gaan. Helaas 
werden de zwemlessen een paar weken later op 6 november weer stopgezet om op 20 
november weer te mogen beginnen. Met een afgezegd bondsexamen in juni hebben we als 
commissie zwembad drie (i.p.v. twee) examens gepland gedurende het seizoen in de hoop 
dat we zo het verloren examen konden inhalen. Het eerste bondsexamen was op 27 
november gepland en is helaas door de bond afgezegd vanwege het coronavirus. Op 11 
december zijn de zwemlessen voor de derde keer stilgelegd, waardoor dit ook de laatste 
zwemavond van het jaar 2020 was. 
 

2.2 Licentie Zwem-ABC  
In april van dit jaar stond de controle van de licentie Zwem-ABC van de NRZ gepland. 
Vanwege de sluiting van de zwembaden is dit uitgesteld en uiteindelijk is de controle op 
vrijdag 11 december geweest. Wij zijn als licentiehouder getoetst op kwaliteitscriteria, 
waardoor we bevoegd zijn om ABC-examens af te mogen nemen. Deze criteria zijn onder 
andere dat iedere instructeur in bezit is van een VOG-verklaring en een goede opleiding 
heeft, wij via een lesplan werken en er een ongevallenregistratie is. De audit bestaat uit drie 
delen: het controleren van de eisen, een gesprek met een instructeur en het beoordelen van 
een zwemles.  
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Tijdens het controleren van de eisen had de controleur één opmerking over de 
ontruimingsoefening. Dit moeten wij minimaal één keer per jaar met onze instructeurs 
oefenen en de laatste keer was langer dan een jaar geleden. Deze ontruiming zal in het 
begin van 2021 vanwege de geldende coronamaatregelen online gehouden worden. Na het 
opsturen van een verslag hierover, wordt onze licentie weer met een jaar verlengd.  
 

2.3 Zwemmende leden 
Buiten de sluitingen om is het oproepen van nieuwe leden voor het ABC-diploma wel 
doorgegaan, maar het oproepen en proefzwemmen voor zwemmend redden heeft vanaf 
maart stilgelegen. Dit is ook te zien in het ledenaantal. Het aantal zwemmende leden is per 
einde jaar met 22 leden gedaald. 
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2.4 Examens 
In de grafiek hieronder zijn de aantallen van de examens in 2019 en 2020 weergeven. In 
totaal hebben we dit jaar 122 kinderen een diploma kunnen geven, tegenover 172 vorig jaar. 
Een verschil van vijftig diploma’s en dit verschil is te verklaren doordat we in 2020 maar één 
bondsexamen hebben kunnen houden. 

 

2.5 Instructeurs 
Voor de instructeurs was het afgelopen jaar ook anders dan normaal. De lessen moesten 
ineens op anderhalve meter afstand gegeven worden en veel avonden hoefden de 
instructeurs niet naar het zwembad te komen, omdat deze gesloten was. Door het 
coronavirus hebben de opleidingen van de instructeurs grotendeels stilgelegen. We hopen 
dit komend jaar weer volledig op te kunnen pakken. Ik wil hier nogmaals grote dank 
uitspreken naar alle instructeurs en iedereen die geholpen heeft om dit gekke jaar zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Het was niet altijd makkelijk en er moest veel geschakeld en 
aangepast worden, maar we hebben het maar mooi met zijn allen gedaan. Bedankt voor 
jullie inzet en ik hoop jullie in 2021 vaker in het zwembad te mogen zien. 
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2.6 Doelstellingen 
Op de doelstellingen voor 2020 heeft weinig focus gelegen door het coronavirus. Alle focus 
heeft gelegen bij het plannen van de lessen en onze leden zoveel mogelijk normaal de 
zwemlessen te kunnen laten volgen.  
 
Doelstelling 2020 Resultaat 2020 Doelstelling 2021 

De zij-instroom van leden 
voor de bondsdiploma’s in 
stand houden zo ver er 
ruimte blijft in de groepen. 

Door het corona virus is er 
weinig zij-instroom 
geweest. 

De zij-instroom van leden 
voor de bondsdiploma’s in 
stand houden zolang er 
ruimte is in de groepen. 

Deze sturing te behouden 
om zo grotere groepen te 
behouden.  
Een grotere groep zorgt 
voor minder uitstroom van 
leden. 

Er is dit jaar weinig 
instroom geweest, maar er 
zijn wel leden gestopt. 

Meer doorstroom van eigen 
leden naar hogere 
bondsdiploma’s, zodat de 
groepen goed gevuld blijven 
en de doorstroom naar het 
strand geborgd blijft. 

Het doel voor 2020 is ook 
weer om zoveel mogelijk de 
doorstroming in het 
elementairbad te 
optimaliseren. 

Er is een verbeterde 
doorstroom in het 
elementairbad.  

Focus houden op de 
doorstroming binnen het 
elementaire zwemmen, zodat 
er nieuwe leden opgeroepen 
kunnen worden en de 
wachtlijst verkleind wordt. 

Doel blijft ook voor 2020 
onze PR op bepaalde 
zaken nog verder uit te 
breiden. 
Om zo op andere manieren 
onze naam bekend te 
houden en ons ledental 
verder te laten groeien. 

Door het coronavirus is er 
weinig aandacht besteed 
aan de PR. 

Het doel voor 2021 is om de 
PR op bepaalde zaken nog 
verder uit te breiden. 
Om zo op andere manieren 
onze naam bekend te houden 
en ons ledental verder te 
laten groeien. 

  Meer doorstroom van 
kinderen na het behalen van 
het C-diploma naar de Junior 
Redder diploma’s. 

  Bijscholing op een andere 
manier vormgeven. Niet 
alleen een bijscholingsavond 
in het zwembad, maar ook 
kijken naar de digitale 
mogelijkheden en het aanbod 
dat reeds beschikbaar is. 
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3. JAARVERSLAG STRAND 
 

“DIT HEB IK NOG NOOIT MEEGEMAAKT” 
Het jaar 2020 begon met een koude 1 januari, de traditionele Nieuwjaarsduik werd goed 
bezocht en voor het eerst sinds jaren hadden we na de duik 3 onderkoelde slachtoffers op 
de post. Het kostte enige tijd en moeite om ze weer op temperatuur te krijgen en na afloop 
dacht ik nog: dit heb ik nog nooit meegemaakt. Meestal is er geen greintje pijn en hebben 
we geen slachtoffers bij de duik. Terugkijkend het afgelopen jaar bleek dit al een voorbode 
te zijn van een jaar waarin alles anders ging.  
 
In januari en februari werden we langzamerhand geconfronteerd met een vreemd virus dat 
in China om zich heen greep en ernstige gevolgen leek te hebben. Ondertussen deden wij 
onze “gewone” dingen, zoals de zondagse strandbewaking waarbij niemand zich zorgen 
maakte. Eind februari werd in Nederland de eerste besmetting met het SARS-Cov-2-virus 
vastgesteld. Begin maart bleek dat het virus flink was verspreid en werden evenementen 
afgelast, handen schudden werd afgeschaft en extra hygiënemaatregelen werden genomen. 
Op 12 maart werd iedereen aangeraden thuis te gaan werken en bijeenkomsten met meer 
dan 100 personen werden afgelast. Het zwembad werd gesloten, de examens van de 
volgende dag werden afgelast.  
 
Op 13 maart besluit het bestuur na interne discussie om de stranddienst op zondag nog 
door te laten gaan, maar met alleen de ingeroosterde mensen, geen aanloop van gasten in 
de ploeg, mensen die symptomen hebben of in risicogebieden zijn geweest mogen niet 
komen. Cursussen en lifeguardtraining worden uitgesteld tot na 31 maart. De alarmploeg 
blijft wel inzetbaar. De zoektocht naar beschermingsmiddelen begint. Gelukkig heeft de 
IJRB voldoende handschoenen op voorraad. Met kunst- en vliegwerk worden een doos 
mondkapjes en vuurwerkbrillen geregeld, zodat er zo veilig mogelijk kan worden gewerkt. 
 
Op 22 maart hebben we de laatste dienst gedaan met een minimumbezetting. Op 23 maart 
volgt de intelligente lockdown. Groepsvorming van meer dan 2 personen wordt verboden, 
vrijwel alle contactberoepen mogen niet meer worden uitgeoefend. Hierop volgend besluit 
het bestuur op 24 maart op de eerste online bestuursvergadering de stranddiensten 
voorlopig compleet stil te leggen. Besloten wordt om de alarmploeg wel in dienst te houden 
en de piersluitingen te blijven doen. De betrokken instanties, zoals regionale meldkamer, 
VRK, Kustwacht en gemeente, worden ingelicht. Van sommigen komt een bemoedigend 
bericht terug.  
 
In de maand april is de post voor het eerst sinds de opening in 1995 de gehele maand 
gesloten geweest.  
 
“DIT HEB IK NOG NOOIT MEEGEMAAKT” 

Omdat een groot deel van de Nederlanders thuis zit en ook het strand niet bezoekt, zijn er 
vrij weinig alarmeringen in maart en april. Vanuit de bond komen er adviezen en wordt er 
een begin gemaakt met informatiekaarten en protocollen. We zullen toch eens weer open 
gaan en weer actief worden; welke maatregelen moeten wij dan nemen om veilig te kunnen 
werken?   
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Ook het SRK/RVR-overleg (voorjaarsoverleg tussen de regionale reddingsbrigades) gaat 
digitaal, voor het Operationeel Team van de veiligheidsregio wordt een dashboard opgezet 
door de regiocoördinator. Op dit dashboard wordt wekelijks inzichtelijk gemaakt wat de 
status is van de regionale reddingsbrigades. Zijn ze inzetbaar, zijn er inzetten geweest, etc. 
Half april begint de grote zoek- en lobbytocht naar beschermende middelen. In heel 
Nederland zijn de mond-neusmaskers schaars en het vooruitzicht is dat de pandemie nog 
lang gaat aanhouden en dat de reddingsbrigades ergens achterin de rij staan om 
beschermende middelen te krijgen. Via de veiligheidsregio komt half april een bescheiden 
voorraadje naar de brigades, zodat we eventuele meldingen/incidenten wel veilig kunnen 
afhandelen.  
 
Ondertussen wordt het mede door het mooie voorjaarsweer drukker op de stranden, in de 
weekenden en doordeweeks. Zowel watersporters als wandelaars trekken naar het strand. 
Omdat de paviljoens en openbare toiletten niet open zijn, ontstaat er vervuiling rondom de 
post. Ook de afvalbakkenpopulatie op het strand is nog in de wintermodus en die puilen dus 
elk weekend uit. 
 
Vanuit de veiligheidsregio komt het verzoek om ieder weekend te monitoren en 
statusupdates over de drukte op strand en pier te geven. Tweemaal per weekenddag wordt 
er gekeken. Door de breedte van het strand is het eenvoudig om afstand te houden en er 
kunnen veel mensen het strand bezoeken en toch afstand houden. Uiteindelijk worden na 
veel discussie en aanpassingen de strandhuisjes weer op strand geplaatst, hetgeen de IJRB 
weer een paar extra ogen geeft. Achter de schermen wordt druk gewerkt in de regio en met 
diverse andere reddingsbrigades en strandbewakende instanties om een protocol te maken 
waardoor enigszins coronaproof stranddiensten gedraaid kunnen worden. Kernwoorden in 
het protocol zijn hygiëne, afstand houden, maximale aantallen mensen per ruimte en 
bewustwording van risico’s. Ook besluiten we alleen de vaartuigen te gebruiken waarin 
afstand kan worden gehouden en de boten met bok alleen in nood te gebruiken, omdat je 
als bemanning anders te dicht op elkaar zit.  
 
Het streven is om op Hemelvaartsdag 21 mei weer de eerste dienst te draaien en 
aansluitend tijdens de weekenden weer te openen. Door de coördinator bewaking wordt 
geïnventariseerd wie er binnen de strandploeg dienst wil en durft te draaien. Niet alle leden 
zijn bereid stranddiensten te draaien. Dat respecteren we. Ook leggen we de leeftijdsgrens 
op maximaal 60 jaar om de meest ervaren leden in de ploeg te beschermen tegen 
besmetting en ziekte. Geen eenvoudige beslissing en dat leidt dan ook tot wat discussie. De 
afspraak wordt gemaakt dat we bij het begin van de zomervakantie evalueren en kijken of 
we de oudere leden weer stranddiensten kunnen laten draaien.  
 
Op 16 mei wordt in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland op en rondom de post 
een promotiefilm gemaakt met als doel lifeguards te werven voor brigades die minder goed 
in de vrijwilligers zitten. Een 8-tal leden van de IJRB figureert en speelt in de promofilm. Het 
is direct een mooie testcase om te zien waar de knelpunten in de kersverse protocollen 
zitten en waarin de ploeg moet worden bijgestuurd en wellicht de protocollen moeten 
worden aangepast. Het is de eerste “dienst” sinds 22 maart. Voor deze dag was het niet 
moeilijk vrijwilligers te vinden; vrijwel iedereen zat te popelen om weer eens iets te doen bij 
de IJRB.  
 
Op 21 mei start de stranddienst op Hemelvaart met een zonovergoten drukke dag. Het 
uitgangspunt was om met 6 lifeguards te starten, maar na een tussentijdse evaluatie van de 
toestand is gezien het volle strand besloten om direct op te schalen met enkele lifeguards 
die op de achterwacht paraat waren. De dag eindigt met het incident op het kleine strand 
waarbij boa’s van de gemeente belaagd en mishandeld werden. De IJRB is hier verder niet 
bij betrokken geweest.  
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“DIT HEB IK NOG NOOIT MEEGEMAAKT” 

Aansluitend draaien we in juni ieder weekend een dienst op zaterdag en zondag. Voor veel 
leden is het wennen aan de nieuwe protocollen die onder andere de aanwezigheid van 
mensen in ruimtes en het aantal aanwezigen op de dienst beperken.  
 
Op 11 juni volgt dan de eerste echte confrontatie met Corona. We worden gealarmeerd voor 
assistentie aan de ambulancedienst voor het vervoer van een bewoner van een strandhuisje 
die zeer waarschijnlijk besmet is. Conform protocol is de verbinding tussen cabine en 
transportruimte dichtgeplakt en de autobemanning blijft in de cabine en helpt de 
ambulancebemanning die volledig in beschermende kleding is gekleed niet. Na afloop wordt 
de auto op de post van de regionale ambulancevoorziening ontsmet. 
 
Een maand later op zaterdag 11 juli wordt er tijdens de dienst gealarmeerd voor een 
zwemmer in nood ter hoogte van IJmuiderslag. De bemanning van de patrouilleboot gaat ter 
plaatse, treft de drenkeling aan en start, na het aan land brengen, met de reanimatie. Na 
assistentie van een mobiel medisch team wordt de persoon naar het ziekenhuis vervoerd, 
waar hij enkele dagen later overlijdt.  
 
De zomer ontwikkelt zich verder als een normale zomer, corona lijkt wel afwezig. De 
strandploeg wordt verder niet meer met besmettingen of mogelijk besmette mensen 
geconfronteerd, maar heeft de normale inzetjes en soms drukke dagen. Op strand is het 
drukker dan andere jaren, omdat veel mensen in Nederland blijven en niet naar het 
buitenland op vakantie gaan. Tevens blijkt Nederland redelijk populair als vakantieland voor 
buitenlanders. Landelijk leidt dat tot veel werk voor de reddingsbrigades. Achteraf blijkt dat 
veel van de mensen die in zee in problemen zijn gekomen normaliter niet aan de Noordzee 
recreëren, maar aan zeeën met minder stroming, golfslag en muien, zoals de Middellandse 
zee.  
 
In IJmuiden hebben we normaliter niet heel veel last van muien. Door de Zuidpier worden de 
stromingen hier anders en zijn de banken lager en de zwinnen en muien ondieper, waardoor 
de stroming vaak minder sterk is. Maar de omstandigheden waren in 2020 net zo 
onvoorspelbaar als de rest van het jaar. Op 5 augustus begint de hittegolf in Nederland. ’s 
Ochtends waait het nog flink en is er een flinke branding. Begin van de middag zakt de wind 
in, maar blijft de zee onrustig met flinke golven. Door de oplopende temperatuur gaan er 
veel mensen het water in en de IJRB moet in een tijdsbestek van maar liefst 1,5 uur 15 
personen uit een sterke stroming halen. Met de waterscooter worden 9 mensen gered en 
wadend halen lifeguards nog eens 6 kinderen uit zee die niet konden blijven staan en 
wegdreven. Een stuk strand wordt afgezet met vlaggen en mensen worden door de 
lifeguards actief uit een deel van de zee geweerd. 
 
“DIT HEB IK NOG NOOIT MEEGEMAAKT” 

De dag erna is er geen wind en op hetzelfde moment in de getijdencyclus is er op hetzelfde 
punt in zee helemaal niets aan de hand. Het toont de verraderlijkheid van de combinatie van 
wind, getij en stroming aan.  
 
Op zondag 9 augustus escaleert het landelijk. Het is zo extreem druk voor de 
reddingsbrigades dat eind van de middag na overleg tussen de regio’s wordt besloten in 
Zuid-Holland en Noord-Holland overal de rode vlag te hijsen en mensen niet meer in zee toe 
te laten. Een NL-alert in Zuid-Holland roept mensen op uit zee te gaan, omdat er niet 
voldoende capaciteit is bij de reddingsbrigades en overige hulpdiensten om slachtoffers de 
juiste zorg te geven. Begin van de avond gaat het in de regio Kennemerland mis als er op 
meerdere plaatsen tegelijk drenkelingen moeten worden gered en gereanimeerd.   
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De veiligheidsregio besluit over te gaan tot een NL-alert en wordt de zee leeggehaald. De 
IJRB schaalt maximaal op, haalt het IJmuiderstrand leeg en springt met meerdere mensen, 
boten en een voertuig te hulp in Wijk aan Zee als daar na een reanimatie de lokale ploeg 
even verminderde capaciteit heeft. Pas ver na het invallen van de duisternis gaan de 
vrijwilligers naar huis, rode vlaggen aan de masten achterlatend als herinnering aan een 
gedenkwaardige zondag. 
 
“DIT HEB IK NOG NOOIT MEEGEMAAKT” 

De volgende dag stelt de gemeente 3 tekstkarren beschikbaar om informatie over de 
toestand van de zee te communiceren. De karren komen op de toegangswegen naar de 
stranden van IJmuiden en Velsen-Noord. Enkele vrijwilligers van de IJRB ontwikkelen in 
enkele dagen een icoon op de website dat aangeeft welke gevarenvlag er gehesen is op het 
strand. Voorheen werkten wij nauwelijks met vlaggen, maar door de omstandigheden en 
door de vraag van het publiek schakelen we snel over op het internationale vlaggenprotocol. 
We merken dat de uitzonderlijke situatie van drukke stranden, stromingen en veel media-
aandacht ook bij het publiek besef kweekt, want er wordt aan lifeguards volop informatie 
gevraagd en oplossingen aangedragen voor een veilig strand. 
 
Na de hittegolf was het weer een “normale” zomer op het IJmuiderstrand. Rijkswaterstaat 
heeft half september de pier voor publiek gesloten, omdat er groot onderhoud moest 
worden gepleegd onder water rond de kop van de pier. Het plan was om de pier in de 
weekenden toegankelijk voor publiek te houden en ongeveer eind oktober de 
werkzaamheden af te ronden. Uiteindelijk was de pier de meeste weekenden afgesloten, 
omdat er gewerkt werd of omdat het te hard waaide. Uiteindelijk was het werk begin 
december klaar. Het scheelde de IJRB in ieder geval een hoop ritjes om de pier te openen, 
dan wel te sluiten. 
 
In september is een groot aantal gemeenteraadsleden, op uitnodiging van de IJRB, op 
zaterdag op bezoek op de strandpost geweest. Over een aantal belangrijke onderwerpen is 
van gedachten gewisseld en wij hebben een goed gevoel aan dit bezoek overgehouden.  
 
Na september werden de zaterdagse diensten teruggedraaid en was de post alleen op de 
zondagen nog open. In verband met de oplopende besmettingen met corona in Nederland 
is besloten om met meer kleinere ploegen de winterbeveiliging te beginnen. Normaliter 
werken we met 4 ploegen van ongeveer 16 mensen, nu nog met 5 van 11. Daarbij komt dat 
we eigenlijk streefden naar de absolute minimumbezetting en daarbij niet ieder afzeggend 
lid automatisch vervingen. Iedere bestuursvergadering is er geëvalueerd over de 
voortzetting van de winterdienst. De oefenactiviteiten worden ook tot een minimum 
teruggebracht. 
 
Eind november werd dan eindelijk de nieuwe auto, YMD3.20, gepresenteerd. In verband 
met de coronamaatregelen is de overdracht door burgemeester Dales in zeer klein 
gezelschap gedaan. De ploegen hebben met aparte tijdsloten kennis kunnen maken met de 
auto.  
 
Op 13 december is de laatste stranddienst van 2020 gedraaid. Op 15 december volgde de 
harde lockdown, waardoor het niet langer verantwoord was om met een ploeg uit 
verschillende huishoudens langere tijd op de post te zijn. De alarmploeg bleef wel inzetbaar.  
 
2020 was een uniek jaar waarin gebeurtenissen plaatsvonden die nog nooit hebben 
plaatsgevonden. 
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3.1 Strandbewaking 
In de winterdiensten werd de strandploeg in vier (begin van het jaar) ploegen verdeeld. Elke 
ploeg draaide één keer in de vier weken dienst op zondagmiddag van minimaal 12.00 uur 
tot 17.00 uur. In de zomerdiensten werd er op zaterdag en zondag dienst gedraaid. Daarom 
zijn er in het zomerseizoen zes ploegen, zodat iedere ploeg één keer per 3 weken dienst 
doet. Deze diensten duren van minimaal 10.00 uur tot 17.00 uur. 
 
In juli en augustus was de reddingspost gedurende de gehele zomervakantie elke dag 
geopend van minimaal 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor deze diensten konden onze 
strandploegleden zich van tevoren inschrijven.  
 
Daarnaast was de reddingsbrigade het hele jaar 24 uur per dag oproepbaar voor inzetten 
via alarmering door de regionale meldkamer of de Kustwacht. Hiervoor heeft de IJRB een 
alarmploeg, die kan uitrukken buiten de normale openingsuren van de reddingspost. 
Daarnaast is altijd één teamleider 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op het 
alarmnummer. In de zomermaanden wordt het algemene nummer van het 
hulpdienstengebouw “De Waecker” naar het alarmnummer van de teamleider van dienst 
doorgeschakeld. 

3.1.1 Strandploeg 
De strandploeg bestond in 2020 uit 71 vrijwillige strandploegleden die minimaal 1 dienst 
hebben gedaan. In totaal besteedden alle strandploegleden samen 7075 uur aan 
strandbewaking. Daarnaast staken ze in totaal nog 163 uur in werk tijdens evenementen, 
1258 uur in opleidingsmomenten en 424 uur in alarmeringen. In 2020 zijn geen nieuwe 
strandwachten vanuit het zwembad opgeroepen, omdat er geen cursus/training kon worden 
gegeven en er werd gestreefd naar een zo efficiënt en veilig mogelijke bezetting van de 
strandpost.  

3.1.2 Bezetting posten 
Reddingspost De Waecker was in 2020 108 dagen geopend. Dat waren 793 uren. 
Daarnaast heeft de IJRB nog een hulppost op het strand van Velsen-Noord en maakt de 
IJRB op drukke dagen gebruik van een mobiel steunpunt, ook wel ‘vooruitgeschoven post’ 
genoemd. Deze wordt op het strand gezet om dichter bij de waterlijn te zijn en voor publiek 
beter zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Het mobiele steunpunt is in 2020 113 uur ingezet. 

3.1.3 Strand Velsen-Noord 
Op mooie stranddagen is de hulppost op het strand van Velsen-Noord geopend, indien er 
voldoende lifeguards aanwezig zijn. De post kende in 2020 een aantal problemen. Ten 
eerste werd de post pas laat geplaatst en bleek het organisatorisch lastig om tijdens 
stranddiensten ook deze post in te zetten, omdat er met een verminderde ploeg werd 
gewerkt. Daarnaast bleek na plaatsing dat de toegangsdeur verplaatst was, waardoor de 
unit slecht toegankelijk was. Tot slot heeft de post een aantal keer technische problemen 
gehad met de sloten, waardoor het gebouw niet kon worden geopend. Op die dagen is er 
met het voertuig gepatrouilleerd en zijn de lifeguards met een beschutting van een parasol 
aanwezig geweest.  
 
De post is beperkt open geweest (7 dagen). Er zijn 9 hulpverleningen geregistreerd op het 
strand van Velsen-Noord. Op het water zijn 2 hulpverleningen ten noorden van de Noordpier 
geregistreerd.  
 
In het begin van 2020 heeft een kleine projectgroep op verzoek van de gemeente een 
pakket van eisen (PvE) gemaakt voor een permanent gebouw op de Noordpier.   
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3.2 Hulpverleningen 
In 2020 is 679 keer hulpverleend, in vergelijking met 2019 is dat een stijging. Deze stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal klein EHBO van 298 naar 
373. Ook het aantal vondelingen en vermissingen is groter, een teken van meer publiek op 
strand. Onder assistentie verstaan we een hulpverlening op water of land die niet direct 
levensbedreigend is.  
 
De sluitingen van de Zuidpier vertonen een raar beeld. Vanaf eind september tot en met 
eind november is de pier maar een enkel weekend geopend geweest wegens 
werkzaamheden. De sluitdagen zijn echter gelijk aan 2019. 
 
Een samenvatting van de belangrijkste categorieën hulpverleningen van de laatste 5 jaar is 
in onderstaande tabel gegeven. 
 
Hulpverlening 2020 2019 2018 2017 2016 
Totaal hulpverleningen 
(inclusief piersluitingen) 

679 517 489 466 633 

Redding (levensbedreigend) 23 14 13 9 11 
Assistentie (niet levensbedreigend) 76 65 75 62 86 
EHBO 71 45 69 70 77 
Klein EHBO 373 298 230 197 317 
Ambulancevervoer 10 6 7 6 6 
EHBO met vervoer 27 23 21 23 34 
Vondeling/vermist 39 15 35 33 42 
Niets aangetroffen 0 0 0 0 0 
Brand 0 0 2 4 2 
Preventie 0 0 0 0 0 
Evenementen 5 15 27 19 20 
Overige 5 1 0 0 5 
Afsluitingen Zuidpier (dagen) 124 123 72 95 71 
Afsluitingen Noordpier (dagen) 53 74 40 52 16 
Afsluitingen Zuidpier 28 24 21 28 27 
Afsluitingen Noordpier 14 16 12 15 7 

 
De volgende tabel geeft de locatie waar de hulpverleningen worden uitgevoerd. De 
categorie klein EHBO staat niet in deze tabel, omdat deze hulpverleningen niet worden 
uitgesplitst naar locatie. Voor 99% is dit echter op het IJmuiderstrand te lokaliseren. 
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Locatie 2020 2019 2018 2017 2016 
Binnenmeer 0 5 1 0 2 
Boulevard 2 6 2 1 6 
Buiten bewakingsgebied 2 1 2 5 4 
Duingebied 2 7 5 5 4 
Havens/sluizen 0 2 2 8 5 
IJmuiderstrand (groot) 131 69 110 100 108 
IJmuiderstrand (klein) 1 2 5 0 8 
Jachthaven 7 5 5 9 13 
Noordpier 3 0 4 3 3 
Op zee (binnen de pieren) 3 8 7 4 11 
Op zee (zuidzijde pieren) 66 31 40 31 30 
Op zee (noordzijde pieren) 2 7 6 3 11 
Parkeerplaats 3 4 7 15 10 
Paviljoen 7 8 6 12 9 
Strandhuisje 14 9 16 0 14 
Velsen-Noord 9 3 0 0 8 
Zuidpier 12 12 8 9 7 

3.2.1 Alarmploeg 
In 2020 is de alarmploeg in totaal 45 keer opgeroepen door de regionale meldkamer en de 
Kustwacht. Van de leden staan er bij 58 aangemerkt dat zij bij een alarmering aanwezig zijn 
geweest. Die groep is groter dan het aantal pagerbezitters, omdat de aanwezige mensen 
mee worden gerekend bij een alarmering tijdens de dienst. 
 

3.2.2 Samenwerking met andere diensten 
In 2020 heeft de IJRB meerdere malen met andere hulpdiensten samengewerkt, waarbij de 
ambulancedienst de belangrijkste partner is. Gelukkig kregen we net voor het zomerseizoen 
weer de beschikking over C2000-portofoons, zodat de communicatie met deze dienst beter 
geborgd was. Het personeelsgebrek op de regionale meldkamer leidde wel eens tot 
(achteraf) vermakelijke gesprekken, waarbij eerst aan de (nieuwe) centralist moest worden 
uitgelegd wat een reddingsbrigade was en hoe zij die konden inzetten. Op het moment zelf 
is het verschrikkelijk irritant en kostte het tijd. Het lijkt alsof we 25 jaar terug in de tijd zijn 
gezet. 
 
De samenwerking met 
Reddingsbrigade Wijk aan 
Zee staat wat onderbelicht in 
deze tabel, omdat zij feitelijk 
iedere keer dat de Noordpier 
open en dicht gaat met ons 
samenwerken, maar dat wordt 
op deze manier niet 
geregistreerd. 
  

Samenwerking 2020 2019 2018 2017 
Ambulance 37 37 34 46 
Politie 21 19 5 17 
Dierenambulance 5 7 5 15 
Brandweer 9 4 15 13 
KNRM 9 12 13 11 
RB Bloemendaal 9 3 4 8 
EHBZ 2 2 2 7 
Rode Kruis 1 1 0 6 
Kustwacht 7 11 8 5 
RB Wijk aan Zee 7 6 7 2 
Traumahelikopter 4 4 2 2 
RB Zandvoort 2 0 4 1 
Overige 8 1 3 2 
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3.2.3 Team Collegiale Ondersteuning 
In 2009 heeft de IJRB in samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland een Team 
Collegiale Ondersteuning (afgekort TCO) opgezet. De opzet is bedoeld voor alle leden van 
de IJRB die na een hulpverlening behoefte hebben aan een gesprek met een 
vertrouwenspersoon. In alle gevallen kunnen de aangewezen leden behorende tot het TCO 
benaderd worden door leden die daar behoefte aan hebben. Doelstelling van het TCO is het 
bieden van nazorg aan de vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade na een ingrijpende 
gebeurtenis bij of tijdens de uitvoering van de bijbehorende werkzaamheden. Er was in 2020 
een bijscholing door de veiligheidsregio gepland, maar die is ook in de categorie “ging niet 
door in 2020” terecht gekomen. 
 
In 2020 heeft is het TCO na 2 incidenten ingezet. Een deel van de ploeg heeft een TCO-
gesprek in Wijk aan Zee bijgewoond na de reanimatie op 9 augustus.  
 

3.4 Bijzondere zaken  

3.4.1 Problematiek op en rond het IJmuiderstrand 
Reeds in 2013 constateerde de IJRB dat het duin ten zuiden van de strandpost flink in 
hoogte aan het toenemen was en dat het uitzicht op het zuidelijke deel van het strand 
mogelijk in de toekomst belemmerd zou kunnen worden. In 2014 bleek dit inderdaad te 
gebeuren. Vanuit de uitkijktoren was de waterlijn in de zones 3 en 4 niet meer waar te 
nemen. In 2015 kwam daar het grootste deel van zone 2 bij. Inmiddels was er eind 2014 
reeds contact gelegd met de gemeente Velsen om het duin te laten verlagen. In april 2015 
zou het dan gaan gebeuren, maar helaas werden de werkzaamheden door de provincie 
stilgelegd. Het duingebied bleek sinds 2003 te behoren tot de Natura 2000-gebieden. In de 
praktijk betekent dit dat er niet gegraven mag worden, ondanks dat de veiligheid ernstig in 
het geding is, omdat de IJRB geen zicht heeft op het zuidelijke deel van het strand. 
 
De voorgaande zinnen konden rechtstreeks gekopieerd worden vanuit het jaarverslag van 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Het observatiesysteem met camera’s op paviljoen 
Hightide en op het dak van de uitkijktoren van de Waecker heeft veel storingen en is 
nauwelijks bruikbaar. 
 
Eind 2016 zijn gesprekken gestart om bij de realisering van de nieuwe kustplaats IJmuiden 
aan Zee een verbetering van het uitzicht met een nieuw pand te realiseren. Eind 2020 blijkt 
dat deze plannen op een dood spoor zijn geraakt en dat we voorlopig nog met De Waecker 
in de huidige vorm door moeten.  
 
De gemeente stelde in 2020 een klein budget beschikbaar voor het aanpassen en repareren 
van het camerasysteem. De camera van Hightide is geheel door zout verteerd en niet te 
herstellen. In feite is deze camera in 4 jaar tijd volledig afgeschreven. Na het bezoek van de 
gemeenteraadsleden in september en diverse raadsvragen is er weer een traject gestart om 
een vergunning te krijgen voor het afgraven van het duin tot de oorspronkelijke hoogte. De 
laatste jaren groeit het duin ongeveer met 1 meter per jaar. 

3.4.2 Regelgeving en toezicht op het strand 
Na diverse incidenten met kitesurfers in 2018 is in 2019 de zonering op het strand 
aangepast. Zone 1 is vergroot om de kitesurfers in de zomer van dienst te zijn. Daarbij is 
een convenant gesloten tussen de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV), de gemeente en 
de IJRB waarin afspraken zijn gemaakt over de nieuwe zone-indeling en de regels. Dit 
convenant is vanaf zomer 2019 tot en met herfst 2020 van kracht. Helaas bleek bij het begin 
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van de zomer in 2020 wederom de bebording niet in orde, maar ook was er vrijwel de 
gehele zomer geen handhaving op strand aanwezig. Niet dat dat veel uitmaakt, want op de 
sporadische dagen dat ze er wel waren, werd niet opgetreden tegen kitesurfers in de 
zwemzone. In overleg met gemeente en NKV wordt de pilot een jaar verlengd.  
 
Tijdens zeer drukke stranddagen in juli en augustus was er veel hinder van een aantal 
waterscooters die te dicht onder de kant voeren en met veel te hoge snelheid te dicht bij 
zwemmers en baders kwamen. Dit leverde veel klachten van strandbezoekers op die wij 
allemaal naar de gemeente hebben doorverwezen. Omdat er geen handhaving of politie 
was, hebben wij het initiatief genomen om waterscooterbezitters al bij het lanceren in 
Seaport Marina aan te laten spreken en de regels te laten uitleggen. Dit zullen wij in 
samenwerking met Seaport in 2021 voortzetten. 
 
Met het invoeren van het gebruik van vlaggen kwam een onvolkomenheid in de regelgeving 
aan het licht. Het hijsen van de rode vlag betekent in feite een zwemverbod. Helaas is bij de 
laatste APV-wijziging het artikel verwijderd waarin werd geregeld dat een ieder zich op het 
strand dient te houden aan aanwijzingen gegeven door de reddingsbrigade in het kader van 
veiligheid. Met de gemeente is overlegd om dit artikel weer in de APV te krijgen in 2021. 

3.4.3 Pieren 
Op grond van een overeenkomst met de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat sluit de IJRB 
de Zuidpier en de Noordpier bij windverwachting van een minimale kracht van 6 Beaufort uit 
zuidelijke, zuidwestelijke en noordwestelijke richting. De Zuidpier is door de IJRB goed zelf 
af te sluiten, voor de Noordpier wordt een beroep op de reddingsbrigade Wijk aan Zee 
gedaan. De samenwerking is prima te noemen. De organisatie van deze afsluiting wordt 
gecoördineerd door een IJRB-lid die dagelijks de weersverwachtingen monitort en middels 
een WhatsApp-groep een groep pierafsluiters aanstuurt. Het afsluiten en controleren kost 
een lid vervolgens minimaal 1 uur, het openen ruim een half uur.  
 
Door de ruige omstandigheden slijten de sloten, hekken, slagboom, vlaggenmast en vlag 
enorm. Deze materialen worden door de aannemer van Rijkswaterstaat onderhouden en op 
aangeven van de IJRB vervangen. Ieder jaar wordt in het voorjaar een bijeenkomst belegd 
op initiatief van Rijkswaterstaat, waarbij de gemeente en de IJRB aansluiten en waarin het 
afgelopen jaar wordt geëvalueerd en knelpunten worden opgelost. Wegens Corona zijn 
deze bijeenkomsten afgelast. Met de aannemer is wel goed contact en er wordt snel en 
efficiënt op meldingen gereageerd. 
 
Het publiek wordt via Twitter en de website van de IJRB op de hoogte gebracht van de 
afsluitingen en openingen. Helaas is er een grote groep vissers die op ieder denkbaar 
tijdstip naar de post of het secretariaat belt om te vragen of de pier gesloten is en wanneer 
die weer open gaat.  
 
Door het groot onderhoud aan de Zuidpier is deze een flink deel van het najaar afgesloten 
geweest.  
 

3.5 Verenigingsactiviteiten 
Tijdens de zomervakantie zou er elke vrijdagavond een activiteit georganiseerd worden voor 
alle actieve leden van de IJRB met als belangrijkste doel om het sociale samenzijn te 
stimuleren. Ook dit valt onder de categorie “ging niet door in 2020”. Er zijn een drietal 
avonden geweest, gevuld met sportieve activiteiten. De jaarlijkse barbecue bleek niet 
coronaproof te kunnen worden georganiseerd voor een grote groep.  
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3.6 Evenementen 
In 2020 was het stil aan het evenementenfront. Januari begon met de nieuwjaarsduik en het 
vooruitzicht op Sail 2020 in augustus. In februari kwam daar het bericht bij dat er werd 
gekeken om in juli een WK Lifesaving voor militairen en het NK Ocean in IJmuiden te 
organiseren. Uiteindelijk zijn alle evenementen afgelast. De filmopnames voor de campagne 
“word ook lifeguard” en een super run swim run (met 25 deelnemers) op een 
zaterdagochtend in augustus van Crossfit IJmuiden zijn de enige activiteiten die als 
evenement zijn weggeschreven. Daarnaast is het bezoek van een BSO en de introductie van 
de auto als evenement geregistreerd.  
 
Door de IJRB zijn in totaal 163 mensuren in deze 5 evenementen gestoken, aanzienlijk 
minder dan afgelopen jaren. 
 

3.7 Uren 
De totale omvang van de IJRB-inzet op het strand bedroeg in mensuren: 
 
 2020 2019 2018 2017 2016 
Strandbewaking  7.075 8.181 7.562,5 9.057,5 9.599 
Opleidingen 1.258 2.107 2.787 3.290,5 3.009,5 
Alarmploeg  424 275 227 213 414 
Evenementen 163 761 934,5 1.052,5 714 
Totaal 8.920 11.324 11.511 13.613,5 13.736,5 
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3.8 Doelstellingen 
Doelstellingen zijn een mooi streven, maar helaas haalde corona een dikke streep door veel 
activiteiten en werd het lastig om doelstellingen te halen. Corona gaf ook inzicht. Het 
onderstreepte het belang van een goede sfeer en de waarde van samen stranddienst doen, 
samen opleiden, trainen, oefenen en samen na een dienst eten en gezellig nazitten.  
 

Doelstelling 2020 Resultaat 2020 Doelstelling 2021 

De Waecker is in de 
zomermaanden in de 
weekenden elke dag open: 
Op zaterdag met minimaal 5 
leden 
Op zondag met minimaal 7 
leden 

1 zaterdag met slechts 4 
leden 

De Waecker is in de 
zomermaanden in de 
weekenden elke dag open: 
Op zaterdag met minimaal 5 
leden 
Op zondag met minimaal 7 
leden 

De Waecker is in de 
zomervakantie elke dag 
open met minimaal 5 leden 
 

1 dag met slechts 4 leden De Waecker is in de 
zomervakantie elke dag 
open met minimaal 5 leden 

Post Velsen-Noord is de 
zomervakantie minimaal 1 
dag per weekend open 

Niet behaald  Post Velsen-Noord is de 
zomervakantie minimaal 1 
dag per weekend open 

Minimaal 60 
strandploegleden draaien 
minimaal 40 uur dienst 

Niet behaald, 48 mensen 
hebben meer dan 40 uur 
dienst gedaan; wegens 
corona was er een sluiting 
en een ontmoedigingsbeleid 

Minimaal 60 
strandploegleden draaien 
minimaal 40 uur dienst 

Er is een ruime opkomst op 
de verenigingsavonden en 
opening en sluiting 
zomerseizoen 

Deze bijeenkomsten zijn 
zeer beperkt gehouden. 

Verenigingsavonden kunnen 
organiseren met 
inachtneming van eventuele 
maatregelen  

Er is iedere door de weekse 
dag een leidinggevende met 
minimaal Senior Lifeguard 
op de Waecker 

3 dagen geen senior 
lifeguard 

Er is iedere doordeweekse 
dag een leidinggevende met 
minimaal Senior Lifeguard 
op de Waecker 

De waterscooter is ingezet 
als uitrukvaartuig op dagen 
waarop die een meerwaarde 
heeft, met name bij stevige 
branding 

Behaald, maar niet iedere 
ploeg kon een waterscooter 
bemannen 

In iedere ploeg voldoende 
bemanning voor de 
waterscooter ingeroosterd 
hebben. 

  Een strandseizoen draaien 
waarbij we weer terug 
kunnen naar de oude 
situatie van samen 
activiteiten doen, zowel op 
het gebied van opleidingen 
als stranddiensten en 
sociale activiteiten rondom 
de stranddienst.  
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4. JAARVERSLAG MATERIAAL 
De afgelopen jaren heeft Kees Buis de functie van materiaalcoördinator voor zijn rekening 
genomen, waarvoor dank! In 2020 ben ik begonnen als materiaalcoördinator en sindsdien 
ben ik bezig om alle reparaties, aanschaffen en planningen beter vorm te geven. Hieronder 
volgt een overzicht van 2020. 

4.1 Algemeen  

4.1.1 Klein reddingsmateriaal & kleding  
In 2020 is een groot deel van de redvesten vervangen die dagelijks gebruikt worden tijdens 
stranddiensten. De overlevingspakken zijn geïnspecteerd, gekeurd en waar nodig vervangen 
voor nieuwe pakken. Operationele kleding is verstrekt waar nodig en aanvulling is gedaan 
op de bestaande 3-in-1 winterjassen en werkbroeken. Vanuit de NRV is er een aanvulling 
gekomen op de bestaande werkpakken om deze geschikt te maken voor gebruik in koude 
omstandigheden.  

4.1.2 Posten  
Alle aan het gebouw verbonden installaties, zoals het alarm, de ontruimingsinstallatie en de 
verwarming hebben onderhoud gehad. De airco die tijdens de herinrichting van de 
meldkamer in 2019 was gedemonteerd, is inmiddels weer geïnstalleerd. Ook bij het pand 
gaan na 25 jaar gebruik de jaren tellen. Gebruikssporen worden meer zichtbaar en bepaalde 
onderdelen zijn niet meer leverbaar, waardoor er soms voor grotere vervangingen moet 
worden gekozen. 

4.1.3 Brandstof  
In 2020 zijn we naar een andere brandstofleverancier overgestapt. Vanuit de werkplaats van 
Reddingsbrigade Nederland kregen wij het dringende advies voor onze boten E5 brandstof 
te tanken. Bij de vorige brandstofleverancier was dit helaas niet mogelijk. De nieuwe 
leverancier BP heeft, naast dat zij voorzien in onze E5 brandstof, ook een betere landelijke 
dekking mocht dit tijdens NRV-inzetten noodzakelijk blijken.  

4.1.4 Communicatiemiddelen & camerasysteem 
De huidige waterdichte portofoons voldeden niet aan onze behoeftestelling. In 2019 is een 
pilot uitgevoerd met nieuwe waterdichte portofoons. Het geteste type portofoon werd als 
geschikt bevonden. Hierop is in 2020 een deel van de oude waterdichte portofoons 
vervangen. 
 
Het camerasysteem dat is aangeschaft omdat het duin het zicht heeft ontnomen, heeft in 
2020 met een aantal technische storingen te maken gehad. De camera op Post de Waecker 
had last van de elementen waardoor de glazen ‘dome’ buitensporig snel slijtage vertoonde. 
Om problemen in de toekomst te voorkomen is een hersteltraject gestart, waarbij de camera 
op post de Waecker is verplaatst en een groot deel van de technische installatie is 
vernieuwd en verplaatst. Met de afronding van deze werkzaamheden heeft de IJRB weer 
een volledig werkend camerasysteem.   
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4.1.5 Overig onderhoud 
Tijdens de eerste lockdown van COVID-19 heeft al het materiaal van de IJRB een geruime 
tijd stilgestaan. Tijdens deze lockdown hebben een aantal leden zich vrijwillig aangemeld tot 
het doen van eenvoudig maar essentieel onderhoud van diverse varende en rijdende 
eenheden van de IJRB. Gevolg hiervan is dat alle boten weer zijn voorzien van een nieuwe 
laag wax, waardoor zij weer beter bestand zijn tegen de elementen. 
 

4.2 Rijdend materiaal 

4.2.1 YMD 3.20  
In 2019 stond de vervanging van de Mitsubishi L200 gepland. Waar het voor de uitvoering 
van onze taak van essentieel belang is om twee voertuigen te kunnen gebruiken, hebben wij 
vanaf januari 2020 5 verschillende voertuigen in bruikleen gehad, omdat het nieuwe voertuig 
nog niet beschikbaar was. 
 
Het nieuwe voertuig, een Toyota Hilux, zou deels worden gebouwd in Italië. Door de komst 
van COVID-19 kwam de bouw in Italië compleet stil te liggen, waardoor het project is 
vertraagd. In juli 2020 heeft een afvaardiging van de werkgroep een bezoek gebracht aan de 
opbouwer in Nederland. Zowel de werkgroep van de IJmuider Reddingsbrigade als Toyota 
Nederland hebben tijdens die inspectie moeten concluderen dat de gehele staat van het 
voertuig niet voldeed aan de gestelde eisen. Het voertuig is vervolgens door Toyota 
Nederland aangeboden bij een opbouwer in Nederland, waarna het voertuig wel voldeed 
aan de gestelde eisen en het voertuig op 27 november 2020 door burgemeester F. Dales 
formeel is overhandigd aan de IJRB.  

4.2.2. Onderhoud  
Al het rijdende materiaal heeft verder de vereiste onderhoudsbeurten gehad, met 
uitzondering van de YMD 3.40 (Kawasaki Mule) in verband met de geplande vervanging in 
Q2 2021.  
 

4.3 Varend materiaal  

4.3.1 YMD 3.39 
De PM600 heeft flinke motorschade gehad. Door een onbekende reden is de bovenste 
zuiger vastgelopen in de cilinder met onherstelbare motorschade tot gevolg. Hierdoor is het 
volledige motorblok van de PM600 vervangen. De kosten hiervan zijn door de verzekering 
gedekt.  
 
De drijvende steiger van de PM600 is aangepast. De steiger is nu voorzien van rollers 
waardoor het makkelijker is om de PM600 op en van de steiger te krijgen. Probleem bleef 
dat het staartstuk van de motor in het water bleef hangen. Door middel van wijzigingen aan 
de borging van de motorsteun is dit nu voorkomen.  
 
Ondanks de hoezen en de overige maatregelen die wij nemen om de PM600 te beschermen 
tegen weersinvloeden heeft het permanent stand-by liggen zijn invloed op de motor en de 
vaartuig.  
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4.3.2 YMD 3.29 
De VSR heeft een aantal reparaties aan de tube gehad. Deze bleek op een groot aantal 
plekken lek te zijn. Daarnaast is de gehele bedrading en antenne van de mobilofoon 
vervangen naar aanleiding van problemen met het ontvangen van communicatie via de 
mobilofoon.  

4.3.3 Onderhoud 
Alle vaartuigen zijn conform planning onderworpen aan inspecties en periodiek onderhoud. 
Motorleverancier Evinrude heeft aangegeven per mei 2020 te zijn gestopt met de productie 
van buitenboordmotoren. Reddingsbrigade Nederland heeft een nieuwe overeenkomst 
afgesloten met Yamaha als motorleverancier. Dit betekent voor de IJRB dat er bij eventuele 
aanschaf over wordt gestapt naar Yamaha. 
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5. JAARVERSLAG OPLEIDINGEN 
Door de coronacrisis was 2020 in alle opzichten een heel bijzonder jaar. De maatregelen die 
door de regering in het belang van ieders gezondheid werden afgekondigd, hadden ook veel 
effect op onze opleidingen. In februari konden we nog op de gebruikelijke manier starten 
met de gecombineerde opleiding Junior Lifeguard en Lifeguard, maar na 5 theorielessen op 
locatie moesten we plotseling omschakelen naar online.  
 
Voor de theoretische lessen ging dit eigenlijk best aardig, maar in juni moesten we ons 
hoofd breken op manieren om de praktijklessen goed vorm te geven. De cursisten voor 
deze opleiding waren grotendeels nog onder de 18 jaar en daarom konden we toch 
enigszins het normale programma afwerken. De anderhalve meter afstand tussen cursisten 
en instructeurs maakten het wel lastiger en ook werd al vrij vroeg in het zomerseizoen 
duidelijk dat Reddingsbrigade Nederland tot half september in ieder geval geen examens 
zou afnemen. Er werd besloten om de cursus voort te zetten om zo toch iedereen ervaring 
op te laten doen, ook al zou dit in 2020 dus niet leiden tot een diploma.  
 
Het bestuur van de IJRB had al eerder in het seizoen besloten dat er geen opleidingen 
zouden plaatsvinden voor de snelle boten en de waterscooter, omdat het niet goed mogelijk 
is om hier altijd anderhalve meter afstand te houden.  
 
De rij-opleiding ging in aangepaste vorm en met mondkapjes wel door.  
 
De beginnerscursus EHBO moest 3 weken voor het examen worden gestopt door de eerste 
lockdown. Deze opleiding kon gelukkig in het najaar alsnog worden afgerond, vlak voordat 
de tweede lockdown startte. Ook de herhalingscursus EHBO moest afgebroken worden en 
kon door de groepsgrootte en daarbij benodigde ruimte helaas niet herstart worden.  
 
Er werden geen nieuwe aspiranten opgeroepen, omdat we hen onvoldoende begeleiding 
zouden kunnen bieden in dit vreemde jaar.  
 
Gelukkig is de basisopleiding van de Lifeguards de laatste jaren erg goed geweest. Hierdoor 
zijn we afgelopen zomer, met een aantal zeer drukke stranddagen, niet in de problemen 
gekomen qua kennis en kunde. 
 

5.1 Statistieken 
Het zal niemand verbazen dat het aantal opleidingsuren in 2020 een stuk lager lag dan in 
voorgaande jaren. Toch hebben we nog 101 keer cursus kunnen geven (2019: 181 keer). Bij 
deze opleidingen waren 15 interne en 1 externe instructeur betrokken. Deze instructeurs 
gaven gezamenlijk 314 uur les (2019: 687 uur). 
 
De cursisten hebben bij elkaar 943,5 uur besteed aan de verschillende opleidingen (2019: 
1.420 uur). In totaal waren er 72 actieve leden (strandploeg en zweminstructeurs) die 
minimaal 1 opleidingsmoment hebben bijgewoond in 2020.  
 
Het totaalaantal opleidingsuren in 2020 bedroeg 1.257,5 uur (2019: 2.107 uur).  
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5.2 Resultaten 
Ondanks alle beperkingen door corona konden er in 2020 toch een paar mooie resultaten 
worden geboekt:  
 

• 2 chauffeurs in opleiding slaagden voor hun Proeve van Bekwaamheid (PvB) 
optische en geluidssignalen; 

• 6 leden en 1 gast behaalden hun diploma Eerste Hulp; 
• 4 instructeurs in opleiding hebben het diploma instructeur niveau 2 behaald; 
• nog eens 4 instructeurs in opleiding behaalden een deel van hun PvB’s.  

 

5.3 Vooruitblik op 2021 
Voor 2021 zijn we bezig met een plan om binnen de geldende maatregelen onze leden toch 
zo goed mogelijk op te leiden. De cursussen die online gegeven kunnen worden, zullen 
vanzelfsprekend ook op die manier plaatsvinden. Verder wordt er gekeken naar speciale 
trainingsweekenden om in korte tijd leden op te leiden en af te testen voor de verschillende 
vaartuigen. Hier zijn we vanzelfsprekend afhankelijk van versoepelingen van de landelijke 
maatregelen, maar de voorbereidingen worden alvast getroffen.  
 
We hopen dat er door afname van het aantal besmettingen en toename van het aantal 
gevaccineerde mensen vanaf de zomer weer meer mogelijkheden komen. 
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6. JAARVERSLAG FINANCIËN 

6.1 Balans per 31 december 2020 
Activa  
Vaste activa  
  
Voorschotten  
huishoudgeld strand -3,46  
technische commissie zwembad 132,55  

 129,09  
Overlopende activa  
n.t.o. Gemeente Velsen; Verzek. 2020 7.689,87  
n.t.o. Gemeente Velsen; Huurondersteuning Eenhoornstraat 
2020 3.020,88  
n.t.o. Gemeente Velsen; Onderhoudskosten 2020 6.605,57  
n.t.o. Gemeente Velsen; Mondkapjes 417,00  
n.t.o. Gemeente Velsen CHUBB verzek. 2020 347,88  
n.t.o. Contributie 2020 137,50  
n.t.o. KPN verrekening telefoonkosten 16,63  
n.t.o. Gemeente Velsen; Verzek. 2020 - auto 3.20 513,90  
Vooruitbetaald Hostnet 35,09  

 18.784,32  
Liquide middelen  
ING Zakelijke rekening 33.728,59  
ING Spaarrekening 6.666,34  
RABO-rek. crt. 8.175,44  
Kas 45,00  

 48.615,37  

  
 67.528,78  
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Passiva  

Vermogen  
Balans per 01-01 5.586,72  
saldo uit exploitatierekening 8.469,85  
balans per 31-12 14.056,57  

  
Voorzieningen  
Voorziening Groot onderhoud 24.182,35  
  
Reserveringen  
reservering groot onderhoud varend materieel 2.162,93  
reservering groot onderhoud rijdend materieel 9.898,36  
reservering informatievoorziening 4.796,04  
Reservering Zwembadbandjes 3.121,23  
 19.978,56  

  
Overlopende passiva  
n.t.b. Gemeente Velsen; Zwembadhuur dec 2020 1.908,00  
n.t.b. Gemeente Velsen; Verrekening Zwembad COVID-19 5.514,30  
n.t.b. Viking; Serviceonderhoud 844,29  
n.t.b. ASR; Verzekering 3.20 513,90  
n.t.b. Postnl; Doorzetten post ivm COVID-19 15,13  
n.t.b. Bluetrace; dec 2020 89,30  
n.t.b. Interne declaraties 2020 45,87  
n.t.b. Betalingsverkeer banken 32,63  
n.t.b. KNBRD; CHUBB verzek. 2020 347,88  

 9.311,30  

  
 67.528,78  
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6.2 Winst- en verliesrekening 
 

Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 
Algemeen baten lasten 

 
  baten lasten 

Contributiebijdrage 9.790,00    10.725,00     10.725,00  
 

Rente 
 

  10,00    
  

Contributies/abonnementen 
 

3.889,32 
 

3.800,00  
 

 3.588,46  
Representatie/binding 

 
716,50 

 
2.000,00  

 
 1.081,72  

secretariaat/vergaderkosten 
 

1.672,06 
 

1.100,00  
 

 1.253,89  
verenigingsblad/nieuwsbrief 

 
235,31 

 
 100,00  

 
390,43  

verzekeringen/WA-ongevallen 
 

1.630,38 
 

1.600,00  
 

 1.585,00  
resultaat algemeen: 2020 - 
pos. (19-pos) 

 
 1.646,43  

 
2.135,00  

 
 2.825,50  

 
 9.790,00   9.790,00   10.735,00   10.735,00   10.725,00  10.725,00  

  
  

 
  

  

Zwembad 
 

  
 

  
  

Zwembadbijdrage 28.751,90    28.200,00     27.111,35  
 

Examengeld 1.618,50   1.440,00    1.638,00  
 

Kadersubsidie Gem. Velsen 1.271,25   1.500,00    1.535,00  
 

Verkoop klein materiaal 105,00    200,00     2,50  
 

Zwembad-externe 
opleidingen 

470,00    800,00    1.544,50  
 

Zwembadhuur 
 

22.864,30 
 

 24.000,00  
 

25.430,40  
Examens 

 
553,94 

 
1.200,00  

 
941,86  

Kader/instructie 
 

329,12 
 

2.300,00  
 

 1.890,27  
Zwembad-
/administratiekosten 

 
162,16 

 
 500,00  

 
257,27  

representatie/binding  
 

715,31 
 

 400,00  
 

753,56  
kleding 

 
  

 
 200,00  

 
 52,00  

klein materiaal 
 

7,80  
 

 100,00  
 

8,00  
resultaat Zwembad: 2019-
pos. (18-pos.) 

 
 7.584,02  

 
3.440,00  

 
 2.497,99  

 
32.216,65  32.216,65   32.140,00   32.140,00   31.831,35  31.831,35  

  
  

 
  

  

Strand 
 

  
 

  
  

Donaties, giften, collecte, 
lotto 

   
  

  

donaties  1.451,98   3.000,00    2.516,78  
 

giften 525,20   2.000,00    1.698,69  
 

collecte 887,23   1.500,00    1.538,38  
 

Regiobank      
 

   788,24  
 

 
 2.864,41    6.500,00    6.542,09  

 

  
  

 
  

  

Evenementen 200,00  
 

2.500,00    2.300,00  
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Penningmeester 

Sponsoring 
   

  
  

reclameborden 64,87   2.000,00     915,00  
 

sponsoring, Rabobank, 
Sponsorklik 

5.792,83   4.000,00    6.405,27  
 

supermarktacties 436,05    200,00     346,15  
 

 
 6.293,75    6.200,00    7.666,42  

 

  
  

 
  

  

Subsidies 
   

  
  

Gem. Velsen 
erkenningsbijdrage 

10.000,00     10.000,00     10.000,00  
 

Gem. Velsen, objecten lasten  8.551,65     15.000,00     15.461,57  
 

Gem. Velsen, onderhoud 6.605,57   6.700,00    6.700,00  
 

 
25.157,22     31.700,00     32.161,57  

 

  
  

 
  

  

Diversen 
   

  
  

Bijzondere Baten  61,00  
  

  
  

huur politielokaal 
  

1.600,00    1.595,00  
 

 
 61,00    1.600,00    1.595,00  

 

  
  

 
  

  
  

  
 

  
  

Materiaalinvesteringen 
   

  
  

Materiaalinvesteringen; 
investeringssubsidie 

 
  108.100,00    

  

Materiaalinvesteringen; 
inruilopbrengsten 

 
  

 
  1.000,00  

 

 
     108.100,00     93.851,43  

 

  
  

 
  

  

Vaste kosten 
   

  
  

gebouwen 
 

1.350,03 
 

4.000,00  
 

 4.242,11  
communicatieapparatuur 

 
792,32 

 
1.800,00  

 
 1.295,60  

boten en motoren 
 

3.721,64 
 

3.500,00  
 

 3.369,78  
rijdend materiaal 

 
2.876,72 

 
6.600,00  

 
 6.561,50  

inboedelverzekering 
 

388,69 
 

 300,00  
 

364,42  
  

 9.129,40  
 

 16.200,00  
 

15.833,41  
  

  
 

  
  

Onderhoudskosten 
   

  
  

materiaal tbv gebouwen 
 

850,42 
 

1.200,00  
 

 1.424,80  
communicatieapparatuur 

 
0 

 
 100,00  

 
873,99  

boten en motoren 
 

4.135,68 
 

3.000,00  
 

 5.837,84  
rijdend materieel 

 
797,67 

 
4.500,00  

 
 1.450,02  

klein reddingsmaterieel 
 

2.435,51 
 

 24.000,00  
 

 2.965,00  
groot reddingsmateriaal 

 
  

 
 86.000,00  

  

  
 8.219,28  

 
118.800,00  

 
12.551,65  
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Penningmeester 

Exploitatiekosten 
   

  
  

gas/ elektra 
 

6.579,21 
 

 12.000,00  
 

 7.791,12  
water 

 
893,79 

 
  

 
761,58  

afval 
 

777,58 
 

  
 

786,56  
Ziggo 

 
842,00 

 
  

 
815,50  

brandstof boten 
 

2.067,12 
 

4.000,00  
 

 3.725,30  
brandstof terreinwagens 

 
1.049,49 

 
1.200,00  

 
 1.159,73  

huishoudelijke artikelen 
 

258,42 
 

 500,00  
 

738,23  
telefoonkosten 

 
1.972,30 

 
1.000,00  

 
 1.861,96  

e.h.b.o. materiaal 
 

766,22 
 

 800,00  
 

137,18  
huur container 

 
387,20 

 
 400,00  

 
405,35  

  
15.593,33  

 
 19.900,00  

 
18.182,51  

  
  

 
  

  

Kosten strandploeg 
   

  
  

opleiding en training 
 

1.899,25 
 

5.000,00  
 

835,30  
onkostenvergoeding/ 
verzorging 

 
4.461,10 

 
3.500,00  

 
 4.540,00  

secretariaat 
 

55,06 
 

 100,00  
 

 20,00  
kleding 

 
635,26 

 
 400,00  

  

  
 7.050,67  

 
9.000,00  

 
 5.395,30  

  
  

 
  

  

Overige kosten 
   

  
  

evenementen 
 

  
 

 200,00  
 

  
  

  
 

  
  

  
  

 
  

  

resultataat Strand: 2020-neg. 
(19-neg.) 

 5.416,30    7.500,00    667,79 
 

  
  

 
  

  
 

39.992,68  39.992,68  164.100,00  164.100,00  144.784,30  51.962,87  
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Penningmeester 

6.3 Begroting 
 

Begroting 2021 Begroting 2022 
Algemeen baten lasten baten lasten 

Contributiebijdrage 10.863,00  
 

10.450,00  
 

Rente 
    

Contributies/ abonnementen 
 

3.800,00  
 

3.850,00  

Representatie/ binding 
 

2.000,00  
 

1.500,00  

secretariaat/ vergaderkosten 
 

1.100,00  
 

1.500,00  

verenigingsblad/ nieuwsbrief 
 

150,00  
 

200,00  

verzekeringen/ WA ongevallen 
 

1.700,00  
 

1.750,00  

resultaat algemeen 
 

2.113,00  
 

1.650,00  

 
10.863,00  10.863,00  10.450,00    10.450,00  

     

Zwembad 
    

Zwembadbijdrage 28.788,00  
 

29.000,00  
 

Examengeld 1.470,00  
 

1.400,00  
 

Kadersubsidie Gem. Velsen 1.500,00  
 

1.500,00  
 

Verkoop klein materiaal 100,00  
 

100,00  
 

Zwembad-externe opleidingen 1.500,00  
 

800,00  
 

Zwembadhuur 
 

25.939,01  
 

26.457,79  

Examens 
 

1.200,00  
 

1.200,00  

Kader/ instructie 
 

2.200,00  
 

2.200,00  

Zwembad-/ administratiekosten 
 

400,00  
 

300,00  

representatie/ binding  
 

500,00  
 

500,00  

kleding 
 

150,00  
 

100,00  

klein materiaal 
 

100,00  
 

100,00  

resultaat Zwembad 
 

2.868,99  
 

1.942,21  

 
33.358,00  33.358,00  32.800,00  32.800,00  

     

Strand 
    

Donaties, giften, collecte, lotto 
    

donaties  2.700,00  
 

2.000,00  
 

giften 2.000,00  
 

1.500,00  
 

collecte 1.500,00  
 

1.500,00  
 

Regiobank 
    

 
6.200,00  

 
5.000,00  

 

     

Evenementen 2.500,00  
 

2.500,00  
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Penningmeester 

 
Begroting 2021 Begroting 2022 

Sponsoring 
    

reclameborden 1.500,00  
 

1.500,00  
 

sponsoring, Rabobank, Sponsorklik 4.000,00  
 

5.000,00  
 

supermarkt- acties 200,00  
 

350,00  
 

 
5.700,00  

 
6.850,00  

 

     

Subsidies 
    

Gem. Velsen erkenningsbijdrage 10.000,00  
 

10.000,00  
 

Gem. Velsen, objecten lasten 15.800,00  
 

10.000,00  
 

Gem. Velsen, onderhoud 6.700,00  
 

6.700,00  
 

 
32.500,00  

 
26.700,00  

 

     

Diversen 
    

Bijzondere Baten 
    

huur politielokaal 1.600,00  
 

1.600,00  
 

 
1.600,00  

 
1.600,00  

 

     
     

Materiaalinvesteringen 
    

Materiaalinvesteringen; 
investeringssubsidie 

    

Materiaalinvesteringen; 
inruilopbrengsten 

  
2.000,00  

 

   
2.000,00  

 

     

Vaste kosten 
    

gebouwen 
 

4.300,00  
 

1.200,00  

communicatieapparatuur 
 

1.400,00  
 

1.000,00  

varend materiaal 
 

3.400,00  
 

3.800,00  

rijdend materiaal 
 

6.800,00  
 

4.000,00  

inboedelverzekering 
 

400,00  
 

450,00  
  

16.300,00  
 

10.450,00  
     

Onderhoudskosten 
    

materiaal tbv gebouwen 
 

1.500,00  
 

1.500,00  

communicatieapparatuur 
 

500,00  
 

300,00  

varend materiaal 
 

5.500,00  
 

5.000,00  

rijdend materieel 
 

2.000,00  
 

2.000,00  

klein reddingsmaterieel 
 

3.000,00  
 

3.000,00  

groot reddingsmateriaal 
 

1.000,00  
  

  
13.500,00  

 
11.800,00  
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Penningmeester 

 
Begroting 2021 Begroting 2022 

Exploitatiekosten 
    

gas/ elektra 
 

7.500,00  
 

6.200,00  

water 
 

750,00  
 

900,00  

afval 
 

775,00  
 

800,00  

Ziggo 
 

828,00  
 

870,00  

brandstof boten 
 

4.000,00  
 

3.500,00  

brandstof terreinwagens 
 

1.300,00  
 

1.300,00  

huishoudelijke artikelen 
 

750,00  
 

750,00  

telefoonkosten 
 

2.000,00  
 

1.800,00  

e.h.b.o. materiaal 
 

250,00  
 

500,00  

transport container 
 

450,00  
 

450,00  
  

18.603,00  
 

17.070,00  
     

Kosten strandploeg 
    

opleiding en training 
 

5.000,00  
 

5.000,00  

onkostenvergoeding/verzorging 
 

5.000,00  
 

5.000,00  

secretariaat 
 

50,00  
 

50,00  

kleding 
 

150,00  
 

300,00  
  

10.200,00  
 

10.350,00  
     

Overige kosten 
    

evenementen 
 

200,00  
 

200,00  
     
     

resultaat Strand - 10.303,00  
 

- 5.220,00  
 

     
 

58.803,00  58.803,00  49.870,00  49.870,00  
 
 



 

 

Slotwoord 

IJmuider Reddingsbrigade - Jaarverslag 2020 36 

SLOTWOORD 
 
Ter afsluiting van dit jaarverslag wil ik graag alle leden bedanken voor hun inzet en geduld 
tijdens dit bijzondere jaar. Waar we normaal gesproken elk weekend aanwezig zijn op het 
strand en elke vrijdagavond in het zwembad, waren we dit jaar meer aan onze eigen 
woonomgeving gebonden. Het is niet altijd even leuk en gezellig geweest door de 
opgelegde maatregelen, maar toch stonden alle leden klaar om bij te springen waar nodig 
en was iedereen nog steeds enthousiast om zich in te zetten voor onze vereniging.  
 
Vanuit de leden zijn er ook leuke initiatieven geweest om de binding te versterken, 
waaronder een online quiz, overlevingspakketten en een doosje positieve energie van 
Brownies en Downies voor de actieve leden van de IJRB. Ook de jeugdcommissie heeft een 
aantal online spellen georganiseerd voor zwemmende leden die door de maatregelen niet 
konden zwemmen.  
 
Toen de eerste lockdown van 2020 startte, had niemand gehoopt dat het nog zo lang zou 
duren. De algemene ledenvergadering werd uitgesteld en uitgesteld, in de hoop dat het op 
korte termijn weer op locatie zou kunnen. Helaas wilde dit moment niet komen en is de ALV 
online gehouden. Het uitreiken van speldjes is hierbij uitgesteld. Het jaar 2020 heeft ook veel 
energie gevergd van de bestuursleden; diverse aanvragen voor steun, nieuwe afspraken met 
de gemeente en een aangepaste werkwijze om ons vrijwilligerswerk op een veilige manier 
uit te kunnen voeren. Hierbij wil ik de bestuursleden bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.  
 
Door de steun van de overheid hebben we onze huidige zwemmende leden met 20 euro 
kunnen compenseren. Velen hebben ervoor gekozen om deze 20 euro te doneren aan onze 
vereniging! Ook hen wil ik hierbij graag bedanken. Als laatste wil ik alle donateurs en 
sponsors danken voor hun steun en vertrouwen gedurende dit bijzondere jaar.  
 
De IJRB zijn we niet zonder jullie allemaal! 
 
Irene Bal, 
Secretaris 
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BIJLAGE A 
 

Statistieken voor bewakingen 
        

Opening posten Dagen Uren  
Opening post  
“De Waecker” Dagen Uren Manuren 

De Waecker 98 799  Januari 4 25,5 370 
Mobiele post 16 113  Februari 4 22,5 293,5 
Velsen-Noord 7 36  Maart 4 22 263,5 
    April - - - 
Totalen    Mei 3 30,5 283,5 
Manuren 7.074,5    Juni 12 101,5 741,5 
Aantal hulpverleningen 637 Incl. Klein EHBO  Juli 28 236 1832 
    Augustus 25 242,5 2.435,5 
Overige tijden Aantal keer Manuren  September 7 56,5 431 
Evenementen 5 162,5  Oktober 4 25,5 190,5 
Opleidingen 101 1.257,5  November 5 26,5 163,5 
Alarmeringen 44 424  December 2 10 70 

 

Hulpverleningen 
      
Aan Aantal   Aard Aantal 
Bewoner huisje 21   Ambulancevervoer 8 
Dier 9   Assistentie 65 
Eigen 1   Brand - 
Evenementbezoeker -   EHBO 45 
Pierbezoeker 7   EHBO met vervoer 23 
Strandbezoeker 123   Ontruiming - 
Zwemmer/bader 54   Reanimatie 1 
Kitesurfer 28   Redding 14 
Surfer 8   Vermissing 13 
Opvarende 8   Vervoer 2 
Object 3   Vondeling 8 
Vaartuig 2   Watersnood - 
       
Locatie Aantal   Samenwerking Aantal 
Binnenmeer -   Ambulance 37 
Boulevard 2   Brandweer 9 
Buiten bewakingsgebied 2   Politie 21 
Duingebied 2   KLPD - 
Havens/sluizen -   RB Zandvoort 2 
IJmuiderstrand (groot) 131   RB Bloemendaal 9 
IJmuiderstrand (klein) 1   RB Wijk aan Zee 7 
Jachthaven 7   RB Nederland - 
Noordpier 3   KNRM 9 
Op zee (binnen de pieren) 3   Kustwacht 7 
Op zee (zuidzijde pieren) 66   Traumahelikopter 4 
Op zee (noordzijde pieren) 2   Dierenambulance 5 
Parkeerplaats 3   EHBZ 2 
Paviljoen 7   Rode Kruis 1 
Strandhuisje 14   Overige 8 
Velsen-Noord 9     
Zuidpier 12     

  



 

 

IJmuider Reddingsbrigade - Jaarverslag 2020 38 

Bijlage B 

 
Klein EHBO 

      
Aan Aantal   Aard Aantal 
Bewoner huisje 5   Kwallenbeet 12 
Evenementbezoeker -   Wespensteek 21 
Pierbezoeker -   Splinter/schelp 181 
Strandbezoeker 367   Snijwondje 154 
Watersporter 1   Schaafwond 4 
Zwemmer/bader -   Vuiltje in het oog 1 

 

Opleidingen 
    
Cursus Aantal Lesuren Manuren 
Junior Lifeguard 23 48 252,5 
Lifeguard 24 50 403 
Senior Lifeguard 5 9 18 
Junior Lifeguard Schipper - - - 
Lifeguard Schipper 1 1 2 
Senior Lifeguard Schipper - - - 
Waterscooter - - - 
Klein Vaarbewijs - - - 
OVD-Reddingsbrigade 1 4 8 
Lifeguard Chauffeur 15 20 55,5 
Instructie Mule 1 0,5 1 
EHBO Beginners 16 32 206 
EHBO Herhaling 5 10,5 217,5 
C2000 - - - 
MARCOM - - - 
Instructeur niveau 1 ? ? ? 
Instructeur niveau 2-3 10 24,5 94 
Bijscholing strand - - - 
Bijscholing zwembad ? ? ? 

 
 

  Gebruik van het materiaal 
      
 Bewaking Alarmeringen Evenementen Opleidingen Hulpverleningen 
Materiaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
YMD0.19 - Rescue 3 - - - - - 
YMD3.18 - AB 56 8 - 4 20 
YMD3.19 – PM500 7 2 - - 5 
YMD3.20 - L200 46 20 2 4 54 
YMD3.28 - AB 39 7 - 1 25 
YMD3.29 - VSR 7 - - - 1 
YMD3.30 - L200 92 33 2 12 97 
YMD3.38 - Vlet - - - - - 
YMD3.39 - PM600 13 4 - 1 7 
YMD3.40 - Mule 9 1 - 1 10 
YMD3.49 - Waterscooter 9 1 1 - 17 
YMD3.50 - Quad 6 11 - - 16 
YMD3.60 - Mule 31 6 - 2 19 
Rescueboard 3 - - 21 2 
Lijnhaspel - - - - - 
Reddingstuigjes - - - - - 
Rescuetube - - - 23 - 
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Bijlage B 

Noord- en Zuidpier 
    
Pierafsluitingen Aantal  Dagen dicht 
Zuidpier afgesloten 28  124 
Zuidpier geopend 28   
Noordpier afgesloten 14  53 
Noordpier geopend 14   

 


