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VOORWOORD 

2021 was net als 2020 wederom een jaar waar Corona een grote rol heeft gespeeld. De IJRB heeft 
ook in 2021 zowel de instructie in het zwembad als de preventieve strandbewaking voor een periode 
moeten staken. Voor de stranddiensten is dat met name in het voorseizoen geweest en konden we 
gelukkig richting de zomer de diensten weer enigszins onder normale omstandigheden oppakken. 
De sluiting van het zwembad ‘de heerenduinen’ aan het begin en einde van het jaar heeft er voor 
gezorgd dat er helaas weer een hoop lesmomenten niet konden doorgegaan en dat er examens 
moesten worden uitgesteld. Gelukkig hebben we net voor de laatste sluiting van het zwembad de 
geplande examens een week naar voren kunnen halen waardoor toch een grote groep leerlingen heeft 
kunnen afzwemmen. 
 
De zomer viel ten opzichte van de afgelopen extreem mooie jaren tegen wat het weer betreft, 
en dat zien we ook terug in het aantal hulpverleningen. Deze zijn beduidend lager dan de afgelopen 
jaren. Een bijzondere hulpverlening voor de IJRB was toch wel de inzet van Nationale Reddingsvloot 
(NRV) afgelopen juli. De overstromingen in Limburg en België zorgde voor dreigende situaties in 
verschillende gemeenten. De IJRB, als onderdeel van de NRV, is uiteindelijk met 3 ploegen ingezet in 
Limburg en het Belgische Luik. 
 
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 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 slecht een deel van alle activiteiten die de vrijwilligers van de IJRB doen. Om deze 
kerntaken te kunnen uitvoeren in het zwembad en op het strand worden er vele uren besteed aan o.a. 
opleidingen & training, onderhoud van het materiaal en de post, en overleg en vergaderingen intern en 
met externe partijen zoals de gemeente Velsen, Reddingsbrigades Nederland, buurtbrigades en de 
veiligheidsregio Kennemerland. Al deze vrijwillige uren dragen bij aan hoe de IJRB uiteindelijk zijn bijdrage 
levert aan de veiligheid binnen de gemeente Velsen door mensen te leren zwemmen in het zwembad en 
de activiteiten op en rond de stranden binnen het bewakingsgebied. 
 
In 2021 is het zwemmend aantal leden in het zwembad gegroeid. Door de coronamaatregelen is de 
doorstroming echter niet optimaal geweest. Er zijn wel meer examens geweest dan in 2020, maar met 
name in het begin van het jaar is er toch een lesachterstand opgelopen. We hebben ons uiterste best 
gedaan om dit gedurende het jaar in te halen en dat is gedeeltelijk ook gelukt. Daardoor konden we in de 
tweede helft van het zwemseizoen weer meer nieuwe leden oproepen. 
 
Zoals eerder gezegd was de zomer van 2021 qua weer wat minder dan de jaren ervoor, er waren 
minder mooie dagen en de 30 graden hebben we maar heel weinig gezien. Mede hierdoor en het feit 
dat de reisbeperkingen een stuk minder waren in 2021 was de drukte op de stranden van Velsen ook 
een stuk minder. Als gevolg hiervan was het aantal hulpverleningen in 2021 ook lager. Vanwege de 
sluiting aan het begin van het jaar zijn er in 2021 ook in het totaal minder uren gedraaid door onze 
vrijwilligers dan in een regulier jaar. Wat we wel dit jaar 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. Eigenlijk zien we deze watersporten het hele jaar door inmiddels, zolang er maar geen 
extreem lage temperaturen zijn. 
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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 bleek ook in 2021 in de praktijk niet afdoende te functioneren waardoor 
de veiligheidssituatie op het strand niet optimaal is. Storingen en beschadiging door weersinvloeden 
maken het systeem deels onbetrouwbaar. We zijn in 2021 samen met de gemeente Velsen gestart om 
een permanente oplossing hiervoor te bedenken. Het eerste idee was om de duinhoogte ten zuiden van 
de post terug te brengen naar een niveau van 10 jaar geleden. Deze oplossing is echter te duur gebleken 
en biedt geen permanente oplossing aangezien het duin daarna weer zal aangroeien. Er wordt nu naar 
verschillende alternatieven gekeken en we hopen in 2022 hier samen met de gemeente Velsen concrete 
stappen in te kunnen zetten. 
 
Tot slot iets over de financiële situatie in 2021 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 groot deel wordt dit normaal gezien 
gecompenseerd door het positieve resultaat uit het zwembad en andere verenigingsactiviteiten. 
Echter heeft het coronavirus er voor gezorgd dat een groot deel van de evenementen, waar de IJRB 
aan meewerkt en een vergoeding voor krijgt, niet door zijn gegaan en heeft het zwembad dit jaar 
niet de verdiensten kunnen genereren die we gewend zijn. Hierdoor is er tekort ontstaan over het 
geheel. 
 
Dit komt ook doordat de sponsorinkomsten de afgelopen jaren, en zeker in 2020 en 2021, blijven 
teruglopen en de uitgave voor o.a. onderhoud en exploitatie door het langere seizoen en de hogere 
brandstofprijzen in 2021 zijn gestegen. 
 
Gelukkig kunnen we melden dat er voor 2022 een subsidieovereenkomst is gesloten met de gemeente 
Velsen, die de kosten voor de strandbewaking voor het overgrote deel dekt. We zijn hier de afgelopen 
jaren druk mee bezig geweest om dit te realiseren en zijn dan ook blij dat dit in 2021 tot een goed einde 
is gekomen. In 2022 zullen we deze subsidieovereenkomst met de gemeente Velsen uitbreiden naar een 
meerjarenovereenkomst om zo ook voor de komende jaren de inzetbaarheid en kwaliteit te kunnen 
waarborgen 
 
Als laatste wil ik vanuit mijn kant iedereen die een grote of kleine bijdrage hebben 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 
 
Zoals Sven al benoemd heeft, was 2021 weer een bijzonder jaar waarbij Corona nog steeds een grote rol 
speelde. We hoopten dat de ALV in 2021 weer fysiek plaats kon vinden waarbij we de speldjes ook uit 
konden reiken. Helaas waren we genoodzaakt om het weer online te organiseren en hebben we een 
andere manier gevonden om de speldjes alsnog uit te reiken.  
 
In 2021 is het aantal leden, tegen verwachtingen in tijdens de corona crisis, 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 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

t/m 17 jaar 120 106 116 106 236 212 

18 jaar en ouder 65 65 96 92 161 157 

Totaal 185 171 212 198 397 369 

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat het ledenaantal in 2021 met 28 leden gestegen, 
een mooie stijging in het aantal leden! 

Donateurs 
2021 2020 

63 67 

Het aantal donateurs is volgens de peildatum gedaald met 4 donateurs. De reden hiervoor is niet 
helemaal zeker. Enkelen hebben aangegeven dat het voor een gedeelte door tekort aan financiële 
middelen komt.  

In onderstaande grafiek is het verloop van het ledenbestand grafisch weergegeven.  



(Concept) Jaarverslag IJmuider Reddingsbrigade 2021 

5 

 

 

In de grafiek valt terug te zien dat ons ledenaantal sinds 2017 nog gestaag stijgt. In 2021 hebben we 
tussen de lockdowns door, gelukkig veel nieuwe leden kunnen verwelkomen. Hopelijk kunnen we deze 
stijgende lijn de komende jaren vol blijven houden. De aanmeldingen voor de wachtlijst (zwembad) 
bleven ook binnenkomen in 2021. 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 
Irene Bal 
Kees Buis 
Lisanne Goedhart 
Rense Pals 
Kim de Vlieger 
 
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 

Bestuur

Voorzitter Penningmeester Adviseur MateriaalSecretaris
Bestuurslid 

Strandzaken
Bestuurslid 

Zwembadzaken
Adviseur 

Opleidingen

Communicatie

Jeugd

Opleidingen Zwembad Strand

Evenementen

MateriaalFondswerving

Binding
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Fred Dictus 
Ronald de Vries 
Tim Langenberg 
 
Adviseur materiaal   Tim Langenberg    materiaal@ijrb.nl 
Materiaal 
Fred Dictus 
Mariska Veenings        ehbomateriaal@ijrb.nl 
Frank de Groot         kleinmateriaal@ijrb.nl 
Nader in te vullen (onder waarneming Tim Langenberg)    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 
Deborah Kamerbeek       wachtlijst@ijrb.nl 
Thea Uijtendaal  
Lisanne Goedhart 
Nancy Schellevis 
Patrick Jore 
Jan Jacob Schouten 
Dennis Uijtendaal 
Ian Stewart 
 
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 
 
Algemeen 
Na een gek 2020 hadden we de hoop dat 2021 een jaar met meer zwemlessen zou worden en minder 
coronaregels. Helaas begon het jaar met een periode waarin we weer niet mochten zwemmen. Op 
vrijdag 19 maart konden de eerste zwemlessen van het jaar plaatsvinden, maar helaas niet voor alle 
zwemmende leden. Alleen de kinderen t/m 12 jaar die voor hun A-, B-, of C- 
diploma zwemmen mochten weer naar de zwemles komen. We hebben in deze periode wel een ABC-
examen kunnen houden waarbij 38 kandidaten hun A-, B- of C-diploma hebben gehaald. Op 19 mei 
mochten we gelukkig weer alle zwemmende leden in het zwembad verwelkomen! Aan het einde van 
het seizoen hebben we op 25 juni en 2 juli een bondsexamen gehouden, waarbij 40 zwemmende leden 
hun diploma hebben kunnen halen. 
 
Het seizoen 2021 – 2022 begon goed, alle zwemmende leden konden weer naar de zwemles. Op 5 
november hebben we een ABC-examen kunnen houden waarbij 36 kandidaten hun diploma hebben 
gehaald. In de week van 26 november kwamen de eerste signalen in de media dat de zwemlessen 
mogelijk weer werden stilgelegd, maar op 3 december hadden wij nog een bondsexamen gepland. 
De kans was groot dat deze niet door kon gaan. Mede dankzij de flexibiliteit van de examenvoorzitter, 
de commissie zwembad en de instructeurs, hebben we het bondsexamen een week kunnen vervroegen 
naar 26 november. Alle examenkandidaten zijn telefonisch en via de e-mail op de hoogte gesteld. In 
totaal hebben 58 kinderen die avond hun diploma behaald. Naast de examens zijn ook de normale 
zwemlessen doorgegaan. Het bleek een hele goede beslissing om het bondsexamen een week te 
vervroegen, want tijdens het examen werd in de persconferentie aangekondigd dat de zwemlessen 
inderdaad in de avonden niet meer door mochten gaan. De hele maand december hebben de 
zwemlessen weer stil gelegen. 
 
Licentie Zwem-ABC 
Eind 2020 kreeg de IJRB een kwaliteitscontrole voor de licentie Zwem-ABC. Hieruit kwam één 
verbeterpunt. Begin 2021 is een online bijscholing georganiseerd over de afspraken rondom een 
ontruimingsoefening in het zwembad. Er is hiervan een verslag gemaakt en ingeleverd bij de NRZ. 
Daarmee is het verbeterpunt opgelost en is de licentie vervolgens definitief verlengd. 
 
Sinds dit jaar gaat de NRZ de controle jaarlijks uitvoeren door middel van een online zelfscan. De IJRB 
kreeg aan het einde van het jaarwisseling het verzoek de zelfscan uit te voeren. Middels een vragenlijst 
moesten wij verschillende vragen beantwoorden over de criteria. De antwoorden werden gecontroleerd 
door een auditor en hij heeft alle antwoorden met een voldoende beoordeeld. 
 
Zwemmende leden 
Gelukkig konden er dit jaar weer meer zwemmende leden worden opgeroepen. Naast de kinderen 
die komen zwemmen voor hun ABC-diploma, hebben we ook weer proeflessen kunnen houden voor 
het zwemmend redden. Er zijn veel kinderen lid geworden. Dit is ook te zien in het ledenaantal, dat met 
27 leden gestegen is van 219 naar 246.  
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Jaartal Aantal 

2010 228 

2011 244 

2012 265 

2013 263 

2014 280 

2015 258 

2016 211 

2017 210 

2018 223 

2019 241 

2020 219 

2021 246 
Peildatum: 31 december 2021 
 
Examens 
In de grafiek hieronder zijn de aantallen van de examens in 2019, 2020 en 2021 weergeven. In totaal 
hebben we dit jaar 182 kinderen een diploma kunnen geven, tegenover 122 vorig jaar en 172 in 2019. 
Ondanks dat niet alle zwemavonden door konden gaan, hebben we toch drie ABC-examens en twee 
bondsexamens kunnen houden en hebben we meer diploma’s kunnen uitreiken dan in 2019 toen er nog 
geen corona was! 
 
Diploma 2021 2020 2019 

Diploma A 30 24 24 

A certificaat 1 0 0 

Diploma B 27 18 32 

B certificaat 4 0 0 

Diploma C 20 15 19 

Junior Redder 1 20 13 16 

Junior Redder 2 18 2 12 

Junior Redder 3 4 8 14 

Junior Redder 4 8 11 11 

Zwemmend Redder 1 16 10 8 

Zwemmend Redder 2 8 7 17 

Zwemmend Redder 3 5 1 9 

Zwemmend Redder 4 0 9 2 

Life Saver 1 14 0 6 

Life Saver 2 6 0 1 

Life Saver 3 1 4 1 

Totaal 182 122 172 
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Commissie Zwembad en instructeurs 
Voor de commissie zwembad en instructeurs was het afgelopen jaar weer geen “normaal” seizoen. 
Weer waren er vrijdagavonden waarbij er geen zwemles gegeven mocht worden en hadden we te 
maken met veel coronaregels. Het was weer veel schakelen binnen de commissie als de zwemlessen 
weer opgestart mochten worden. Op dinsdagavond hoorden we pas of de zwemlessen op de volgende 
vrijdag weer door mochten gaan. Het was daarna nog wachten op de (extra) informatie uit de gemeente 
Velsen voordat we alle instructeurs en zwemmende leden konden informeren. Het is niet altijd 
makkelijk geweest en er heeft veel op het laatste moment moeten gebeuren, maar ik ben trots op hoe 
we het toch met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. Zonder jullie flexibiliteit en aanwezigheid in het 
zwembad was het niet gelukt. Ik ben ontzettend blij met de grote groep vrijwilligers die iedere vrijdag in 
het zwembad staat of daarbuiten helpt om alle leden zwemles te kunnen geven. Bedankt voor jullie 
inzet in 2021! 
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3. JAARVERSLAG STRAND 
 
“De zomer die niet kwam” 
 

Het jaar 2021 begon op een aparte manier. Geen traditionele nieuwjaarsduik, want Nederland zit op 1 
januari nog in een harde lockdown en evenementen en samenscholingen zijn niet toegestaan. 
Desondanks is er een kleine ploeg op de Waecker aanwezig om bij eventuele calamiteiten in te kunnen 
grijpen, want we vermoeden dat er toch wel gedoken gaat worden. We tellen over de hele middag zo’n 
80 tot 100 nieuwjaarsduikers, maar hoeven gelukkig niet in te grijpen. De maanden erna blijft het stil op 
de Waecker, pas op 18 april wordt de eerste reguliere stranddienst weer gedaan. Uiteraard zijn we wel 
oproepbaar en na iedere alarmering merkten we de behoefte aan contact tussen de ploegleden en de 
behoefte aan een nuttige bezigheid. Naast blijheid om een gelukte inzet was er ook veel vreugde om 
elkaar weer te zien. 

In januari werd Nederland ook nog geconfronteerd met een avondklok. Voor de gehele alarmploeg zijn 
ontheffingsverklaringen op deze avondklok gemaakt om bij nood nog inzetbaar te kunnen zijn, ook 
tijdens de avondklok. 

Per half mei werd de reddingsbrigade benaderd om EHBO-ers te leveren voor de vaccinatiestraten. Een 
groot deel van de (jongere) leden heeft een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de pandemie. 

Met een gesloten zwembad en een verbod op trainingsbijeenkomsten zagen we het strandseizoen met 
lichte twijfel tegemoet. Hoe gaan we ons goed voorbereiden? We zagen diverse reddingsbrigades wel 
ontheffing krijgen voor trainingsactiviteiten voor hun strandploeg in het zwembad, echter de gemeente 
Velsen kon niet aan ons vrijstellingsverzoek voldoen. Minder getraind en geoefend aan de zomer 
beginnen zou bij net zo’n drukke zomer als in 2020 niet wenselijk zijn.  

Gelukkig worden in het voorjaar diverse maatregelen versoepeld en begin juli versoepelen we ook de 
maatregelen voor de strandploeg. De buitentrainingen kunnen worden opgestart, eten mag weer op de 
post, er is weer vrije instroom van leden in de diensten en er worden weer verenigingsavonden met 
sport en spel buiten georganiseerd.  

Met kunst en vliegwerk waren we klaar voor de zomer. Helaas bleek het weer in 2021 niet goed mee te 
werken en is het maar een paar dagen echt lekker warm strandweer geweest. Een vol strand met alle 
dynamiek van dien, hebben we niet meegemaakt in 2021. Dat vertaalt zich direct in alle cijfers die zijn 
opgenomen verderop in dit hoofdstuk. 

Desondanks of wellicht dankzij dit weer was 2021 wel memorabel. Op 12 juli waarschuwt het KNMI voor 
wateroverlast door hevige regenval in Zuid-Limburg. Regen wordt niet begrensd door landsgrenzen en 
ook in de omliggende streken in Duitsland en België komt veel water uit de lucht. Door de dagenlange 
regenval stromen de rivieren en beken vol en wordt code rood afgegeven door het KNMI. Op donderdag 
15 juli wordt ‘s nachts omstreeks 01.00 uur een steunverzoek vanuit Zuid Limburg gedaan aan 
Reddingsbrigade Nederland (RN) om de Nationale Reddings Vloot (NRV) te mobiliseren. De IJRB maakt 
deel van deze NRV uit en heeft een aantal officieren van dienst (OvD) die opgeleid zijn de coördinatie bij 
dit soort inzetten te voeren. Twee OvD’s staan ’s nachts in het actiecentrum van RN om de eerste 
eenheden te alarmeren en naar Zuid-Limburg te sturen. Om 03.00 uur volgt dan het vooralarm. Dat 
betekent dat de NRV boot met bemanning en voertuig klaar moet staan om binnen het uur naar het 
inzetgebied af te reizen.  
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Om 12.00 uur wordt peloton 2, waar de IJRB deel van uitmaakt, daadwerkelijk opgeroepen om hulp te 
gaan verlenen in het zuiden. De eenheden verzamelen zich en gaan na een Europees verzoek om steun 
van de Belgische regering zelfs door naar Luik. In en om Luik wordt breed hulp geboden bij de evacuatie 
van inwoners. Op 16 juli worden in de omgeving van Luik diverse dorpen verkend en wordt 
gecontroleerd of eventueel achtergebleven bewoners hulp nodig hebben. De IJRB leden zien een 
enorme ravage en beseffen dat het water een enorme vernietigingskracht heeft. Op 16 juli wordt de 
eenheid vanuit Luik naar Maastricht teruggeroepen en worden de leden per touringcar naar IJmuiden 
teruggebracht. 

Met diezelfde touringcar gaat een tweede ploeg als aflossing naar Zuid-Limburg. Deze ploeg stond met 
name klaar om in te grijpen als de dijken daadwerkelijk zouden doorbreken, maar keert zonder 
daadwerkelijke inzet rond het middaguur op 17 juli weer terug. Een derde ploeg gaat naar Noord-
Limburg om daar hulp te bieden. Ook hier houden de dijken het net aan en op 19 juli keert deze ploeg 
terug naar IJmuiden. Ook het actiecentrum van RN sluit en het is tijd om al het materiaal schoon te 
maken en uit te rusten.  

Het bijzondere van deze inzet was dat deze in het zomerseizoen viel, waarin leden op vakantie waren, er 
ook nog een strand te bewaken was en dat er diverse leden voor coördinatie werden weggeroepen door 
RN. Een kleine coördinatiegroep van de IJRB heeft in IJmuiden vrijwel non-stop gewerkt om alles te 
organiseren. En dat zonder voorafgaande training of voorbereiding, maar puur op organisatietalent en 
improvisatievermogen. De vorige watersnoden waren in 1993 en 1995 en de daarbij geleerde lessen zijn 
grotendeels bij de vorige generatie redders gebleven.  

Na de zomer is er een werkgroep geïnstalleerd die een goed werkplan en draaiboeken voor toekomstige 
NRV inzetten moet voorbereiden.  

Na deze NRV inzet hoopte iedereen dat de zomer zou losbarsten met mooi weer, zon en volle stranden. 
Niets bleek echter minder waar. Het bleef kwakkelen met het weer.  

In de herfst liepen de coronacijfers weer op en dit resulteerde in een lockdown eind november. Hoewel 
het zwembad wel dicht ging, hebben we besloten de stranddiensten afgeschaald wel door te laten gaan. 
Enerzijds om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen, maar een belangrijke reden was ook het 
geestelijk welzijn van onze leden. Wederom gedwongen tot online bijeenkomsten, achterstanden in 
training & opleiding en eenzaamheid of gecontroleerd open blijven en leden op een veilige manier, 
samen een nuttige taak te laten uitvoeren. Die keuze was niet moeilijk.  

Strandbewaking 

Tot half april was er geen strandbewaking, daarna werd op basis van de weersomstandigheden bepaald 
of er een ploeg benodigd was. Per eind mei werd de dienst hervat met een zaterdag- en zondagploeg. In 
juli en augustus was de reddingspost gedurende de gehele basisschoolvakantie elke dag geopend van 
minimaal 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor deze diensten konden de 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 hulpdienstengebouw “De Waecker” naar het alarmnummer van de teamleider van dienst 
doorgeschakeld.   
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Strandploeg 

De strandploeg bestond in 2021 uit 66 vrijwillige strandploegleden die minimaal 1 dienst hebben 
gedaan. In totaal besteedden alle strandploegleden samen 6012 uur aan strandbewaking. Daarnaast 
staken ze in totaal nog 181 uur in werk tijdens evenementen, 1818 uur in opleidingsmomenten en 743 
uur in alarmeringen. In 2021 zijn geen nieuwe strandwachten vanuit het zwembad opgeroepen, omdat 
de coronamaatregelen beletten dat er cursus kon worden gegeven en er werd gestreefd naar een zo 
efficiënt mogelijke bezetting van de strandpost.  

Posten 

Reddingspost De Waecker was 92 dagen geopend. Dat waren 713 uren. Daarnaast maakt de IJRB op 
drukke dagen gebruik van een mobiel steunpunt, ook wel ‘vooruitgeschoven post’ genoemd. Deze 
wordt op het voorstrand gezet om dichter bij de waterlijn te zijn en voor publiek beter zichtbaar en 
aanspreekbaar te zijn. Het mobiele steunpunt is door het teleurstellende zomerweer slechts 21 uur 
ingezet. 

Strand Velsen-Noord 

Op mooie stranddagen is de hulppost op het strand van Velsen-Noord geopend, indien er voldoende 
lifeguards aanwezig zijn. De post is wegens het slechte zomerweer niet open geweest. Er zijn geen 
hulpverleningen geregistreerd op het strand of het water van Velsen-Noord.  

Hulpverleningen 

In 2021 is 245 keer hulp verleend, in vergelijking met 2020 is dat een enorme daling. Deze daling  wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het slechte weer wat resulteerde in een enorme afname van de drukte 
op het strand. Vrijwel alle cijfers zijn fors lager in 2021. Alleen de assistenties daalden niet zo hard als de 
rest. Deze zijn voor een groot deel toe te wijzen aan hulp aan kitesurfers, het aantal blijft redelijk stabiel 
rond de 30 schommelen.  

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 half juli tot en met eind oktober is de pier 
maar een enkel weekend geopend geweest wegens herstelwerkzaamheden.  

Een samenvatting van de belangrijkste categorieën hulpverleningen van de laatste 2 jaar is in 
onderstaande tabel gegeven. 

Hulpverlening 2021 2020 2019 

Totaal hulpverleningen incl. aantal keer pierafsluiting 245 679 517 

Redding (levensbedreigend) 12 23 14 

Assistentie (niet levensbedreigend) 50 76 65 

EHBO 32 71 45 

Klein EHBO 68 373 298 

Ambulancevervoer 11 10 6 
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EHBO-Vervoer 12 27 23 

Vondeling/vermist 18 39 15 

Niets aangetroffen 0 0 0 

Brand 0 0 0 

Preventie 0 0 0 

Evenementen 7 5 15 

Overige 2 5 1 

Pierafsluitingen Zuidpier (dagen) 69 124 123 

Pierafsluitingen Noordpier (dagen) 46 53 74 

Pierafsluitingen Zuidpier 22 28 24 

Pierafsluitingen Noordpier 11 14 16 

 

De tabel aan wie hulp is geboden laat ook de sterke daling in strandbezoekers en baders/zwemmers  
zien. 

Aan 2021 2020 2019 

Bewoner huisje 14 21 17 

Dier 15 9 10 

Eigen 1 1 0 

Evenementbezoeker 1 0 8 

Pierbezoeker 9 7 14 

Strandbezoeker 53 123 76 

Zwemmer/bader 3 54 12 

Kitesurfer 31 28 26 

Surfer 5 8 4 

Opvarende 3 8 4 

Object 5 3 5 

Vaartuig 4 2 3 
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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. 

 

Locatie 2021 2020 2019 

Binnenmeer 0 0 5 

Boulevard 2 2 6 

Buiten bewakingsgebied 5 2 1 

Duingebied 6 2 7 

Havens/sluizen 1 0 2 

IJmuiderstrand (groot) 57 131 69 

IJmuiderstrand (klein) 4 1 2 

Jachthaven 6 7 5 

Noordpier 3 3 0 

Op zee (binnen de pieren) 1 3 8 

Op zee (zuidzijde pieren) 30 66 31 

Op zee (noordzijde pieren) 0 2 7 

Parkeerplaats 2 3 4 

Paviljoen 10 7 8 

Strandhuisje 8 14 9 

Velsen-Noord 0 9 3 

Zuidpier 9 12 12 

 

Alarmploeg 

In 2021 is de alarmploeg in totaal 43 keer opgeroepen door de regionale meldkamer en de Kustwacht. 
Van de leden staan er 53 aangemerkt dat zij bij een alarmering aanwezig zijn geweest. Die groep is 
groter dan het aantal pagerbezitters, omdat bij een alarmering tijdens de dienst ook de aanwezige 
mensen mee worden gerekend. In 2021 is het aantal alarmploeg uren aanduidend hoger dan 
voorgaande jaren. Dit is grotendeels te verklaren door onze inzet in Limburg tijdens het hoge water. 
Deze uren zijn namelijk ook meegerekend onder de alarmploeg uren omdat we buiten de 
stranddiensten zijn opgeroepen voor ondersteuning. 
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De totale omvang van de IJRB-inzet op het strand bedroeg in mensuren: 

Mensuren 2021 2020 2019 

Strandbewaking (uur) 6012 7075 8181 

Opleidingen (uur) 1818 1258 2107 

Alarmploeg (uur) 744 424 275 

Evenementen (uur) 181 163 761 

Totaal (uur) 8755 8920 11324 

 

In deze cijfers is duidelijk te zien dat we met een gemiddeld kleinere ploeg hebben gewerkt en in januari 
tot en met half april, niet ieder weekend open zijn geweest. Ook het feit dat we wel weer een 
lifeguardcursus hebben gegeven en dat veel evenementen niet door zijn gegaan is duidelijk te zien.  

Samenwerking met andere diensten 

In 2021 heeft de IJRB meerdere malen met andere hulpdiensten samengewerkt, waarbij de 
ambulancedienst de belangrijkste partner is. 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.  We zijn wel bijzonder blij met de 
samenwerking met Reddingsbrigade Wijk aan Zee.  

Samenwerking 2021 2020 2019 

Ambulance 39 37 37 

Politie 15 21 19 

Dierenambulance 12 5 7 

Brandweer 3 9 4 

KNRM 7 9 12 

RB Bloemendaal 7 9 3 

EHBZ 1 2 2 

Rode Kruis 1 1 1 

Kustwacht 8 7 11 

RB Wijk aan Zee 5 7 6 

Traumahelikopter 1 4 4 

RB Zandvoort 5 2 0 

Overige 4 8 1 
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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. Na de inzet in Luik is wel met de daar aanwezige ploeg geëvalueerd, maar dit is niet 
onder het kopje TCO geschaard. 

Verenigingsactiviteiten 

Tijdens de zomervakantie zou er elke vrijdagavond een activiteit georganiseerd worden voor alle actieve 
leden van de IJRB met als belangrijkste doel het sociale samenzijn stimuleren. Er zijn een aantal avonden 
geweest gevuld met sportieve activiteiten. De jaarlijkse Barbeque bleek niet coronaproof te organiseren 
voor een grote groep en we hopen dit volgend jaar wel weer te kunnen doen. 

Uitzichtproblematiek 

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, 2019 en 2020. 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.  

Op dak klimmen heeft inmiddels ook geen zin meer omdat we ook dan niet over het duin heen kunnen 
kijken. Het duin drukt nu zelfs al tegen de muren van de Waecker aan en het helmgras groeit onder de 
kozijnen door.  

In de herfst en winter werd er weer door de media-aandacht geschonken aan de dramatische uitzicht 
situatie van de Waecker. Het op de lange baan schuiven van de uitvoering van de kustvisie noopte de 
gemeente Velsen ook tot actie. Met een aannemer en diverse deskundigen op milieugebied is gekeken 
naar afgraving van het duin. Helaas blijken de kosten van eenmalig € 400.000 en daarna jaarlijks enkele 
tienduizenden te hoog voor de gemeente Velsen en zijn we weer terug in 2016, maar nu met 5 meter 
zand er bij. Wederom ligt de bal bij de IJRB om met een oplossing te komen. Verplaatsing van de toren 
die niet alleen een uitkijk, maar ook een meldkamer en commandocentrale is, lijkt de enige oplossing. 
Bij mooi zomerweer wordt er wel vanaf het strand geopereerd, maar buiten de zomer als de 
hulpverlening zich concentreert op watersport is een hoge meldkamer en uitkijk essentieel voor het 
goed functioneren van de IJRB. 

  



(Concept) Jaarverslag IJmuider Reddingsbrigade 2021 

18 

Regelgeving en toezicht op 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 met een extra verlenging vanaf zomer 2019 tot en 
met herfst 2021 van kracht. In 2021 begon vol goede moed een nieuwe handhaver, maar helaas was 
deze snel weer vertrokken en bleken de handhavers niet bevoegd om water gerelateerde regels te 
handhaven zodat alle ambities als sneeuw voor de zon verdwenen en wij helaas moeten constateren dat 
de pilot is mislukt. Er varen nog steeds kitesurfers in de zwemzone als dat niet mag.  

Tijdens sporadische mooie stranddagen in 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. Ook bij dit probleem stuit optreden op allerlei bezwaren en moeilijkheden. 

Na de zomer van 2020 bleek er behoefte bij het publiek te zijn aan vlagsignalen op strand. De afdeling 
BOR heeft in samenspraak met de IJRB op diverse zonepalen ophanghouders geplaatst zodat de 
strandbezoekers ook op strand kunnen worden geïnformeerd over de veiligheidssituatie. 

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.  

In 2020 was de zuidpier een deel van het jaar gesloten wegens renovatie. De betonblokken rondom de 
kop van de pier zijn weggehaald en er is rondom de kop een soort onderzees plateau aangelegd dat de 
pier moet beschermen tegen de slopende kracht van de zee. Het resultaat is dat er nu regelmatig al met 
minder wind dan 6 Bft golven over de kop van de pier slaan en gevaar opleveren. Inmiddels is dit 
probleem door Rijkswaterstaat onderkend en gaat er in 2022 naar een oplossing worden gekeken. 

Wij waren bijzonder verbaasd dat wederom een flink deel van de zomer en het najaar aan de pier moest 
worden gewerkt. Vanaf medio juli tot en met eind oktober was de zuidpier weer dicht.  
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Evenementen 

In 2021 was het rustig op het evenementenfront. De geplande EK en NK Lifesaving ging wegens Corona 
wederom niet door en ook een grote roeiwedstrijd op zee is afgelast. De IJRB heeft bij een aantal 
filmopnames geassisteerd en gelukkig werd het NTA terrein rij-evenement weer gehouden.  

Door de IJRB zijn in totaal 181 mensuren in deze 7 evenementen gestoken. 

 

Doelstellingen 2021 en 2022 

Doelstellingen zijn een mooi streven, helaas haalde matig weer en 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, samen 
trainen, samen oefenen en samen na een dienst eten en gezellig nazitten.  

Hebben de kwantitatieve doelstellingen zin? Wij denken meer aan kwalitatieve doelstellingen. Samen 
resultaat boeken en samen actief zijn. Dat zijn doelstellingen die we samen opschrijven en die we samen 
moeten nastreven.  
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4. JAARVERSLAG MATERIAAL 

1. Algemeen  

1.1. Klein reddingsmateriaal & kleding  

In 2021 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. Er is een tekort in bepaalde maten 
ontstaan in de kleding voorraad. Dit tekort wordt veroorzaakt door een tekort bij de leverancier die 
kampt met productieproblemen.   

1.2. Posten  

Alle aan het gebouw verbonden installaties, zoals het alarm, de ontruimingsinstallatie en de verwarming 
hebben onderhoud gehad. Het alarmsysteem van de NVD is vernieuwd. Het alarm voldoet nu weer aan 
de nieuwste veiligheidseisen en is geschikt voor bediening op afstand. Hierdoor kunnen aangewezen 
functionarissen binnen de IJRB  nu op afstand de status van het alarmsysteem bekijken en zones in- en 
uitschakelen. Ook is het systeem nu geschikt voor een camerasysteem waardoor beelden na een alarm 
live gedeeld kunnen worden met de meldkamer. Ook bij het pand gaan na 25 jaar gebruik, de jaren 
tellen. Er is een groep opgestaan om kleine klussen op de post op te pakken. Gebruikssporen worden 
meer zichtbaar en bepaalde onderdelen zijn niet meer leverbaar, waardoor er soms voor grotere 
vervangingen moet worden gekozen. 

In de toren is zonwering geïnstalleerd. Hiermee kan, ook tijdens dagen waarbij er sprake is van direct 
zonlicht of indirect zonlicht (bijvoorbeeld de weerkaatsing op het water), de bewaking effectief worden 
voortgezet.  

1.3. Communicatiemiddelen  

In 2021 is deel van het C2000 communicatieapparatuur vervangen. Op deze wijze kan de IJRB weer 
communiceren met de meldkamer als andere hulpverleningsdiensten tijdens een inzet.  

1.4. Overig onderhoud 

Er is een groep (jonge) vrijwilligers opgestaan die bezig zijn gegaan met onderhoud van de post en 
diverse vaartuigen. Zo zijn onlangs het pakkenhok, commandantenhok en alle omliggende kasten 
opgeruimd.  

2. Rijdend materiaal 

2.1. YMD 3.30  

In 2021 stond de vervanging van de Mitsubishi L200 gepland.  

Het nieuwe voertuig, een Toyota Hilux, zou door Carbouw in Veghel worden gebouwd. Echter door een 
tekort aan chips die vereist zijn voor de bouw van de Toyota Hilux heeft de wereldwijde bouw 
stilgelegen. Gevolg hiervan was dat ook wij nog geen voertuig hebben. In overleg met de gemeente 
Velsen hebben wij het budget mogen doorschuiven naar 2022. De levering staat inmiddels gepland voor 
eind Q2 2022.  

2.2. YMD 3.10 
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In 2021 is de YMD 3.40 vervangen. Dit was onze originele Kawasaki Mule. Na een PvE kwam de Polaris 
Ranger 570 als beste naar voren. De Polaris is opgebouwd als een volwaardig hulpverleningsvoertuig 
voorzien van optische- en geluidssignalen. Hiermee is de YMD 3.10 een adequate ondersteuning voor 
onze twee terreinwaardige strand ambulances.  

2.3. Onderhoud  

Al het rijdende materiaal heeft verder de vereiste onderhoudsbeurten gehad.   

3. Varend materiaal  

3.1. YMD3.39 

De PM600 is voorzien van een nieuwe motor. Er is na goed onderzoek gekozen voor een Yamaha VF115L 
VMAX SHO. De vorige motor is ingeruild bij Reddingsbrigade Nederland. Voor de inruilprijs kon alle 
communicatie van de PM600 worden vernieuwd.  

3.2. YMD3.17 

De YMD 3.49 is vervangen. De RWC is vervangen door een gelijkwaardige opvolger van BRP met een 
andere rescue-sled. Het roepnummer is wel aangepast naar de nieuwe standaard van Reddingsbrigade 
Nederland.  

3.3. Onderhoud 

Alle vaartuigen zijn conform planning onderworpen aan inspecties en periodiek onderhoud. Hierbij 
kwamen geen afwijkingen naar voren.  
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5. JAARVERSLAG OPLEIDINGEN 
 

In het jaarverslag over 2020 blikte ik alvast vooruit naar 2021. Het was al duidelijk dat corona ook dit 
jaar de gemoederen nog flink zou bezighouden. Weliswaar startte Nederland begin januari 2021 met de 
vaccinatiecampagne, maar onze strandploeg is jong. Volgens het schema zouden mensen onder de 30 
jaar pas in de zomer in aanmerking komen voor een vaccin.  

Het jaar begon met een lockdown, inclusief avondklok. Dat betekende voor de IJRB geen zwemlessen en 
geen stranddienst. Ook voor de opleidingen had dit vanzelfsprekend grote impact. 

De theorielessen voor Junior Lifeguard en Lifeguard werden net als in 2020 online gegeven. De 
instructeursopleiding in het zwembad kwam grotendeels stil te liggen. EHBO-lessen konden ook alleen 
online gegeven worden, dus praktisch oefenen zat er niet in. 

Gelukkig daalde het aantal besmettingen in mei/juni, waardoor de praktijklessen voor Lifeguarding 
gewoon door konden gaan en er ook in september en oktober examens konden worden georganiseerd.  

Flink wat strandploegleden hebben zich in 2021 aangemeld als EHBO-er op de vaccinatielocaties van de 
GGD. Op die manier konden onze leden zich nuttig maken voor de maatschappij, met behulp van hun 
EHBO-diploma. 

Helaas konden we door alle maatregelen helaas opnieuw geen nieuwe aspiranten mee laten draaien in 
de stranddiensten. Er is wel een introductiedag geweest, maar deze leden zullen pas in 2022 instromen 
in de opleiding.  

 

Statistieken 

In 2020 moesten we nog leren omgaan met corona. Dit had een groot effect op de cijfers van dat jaar. In 
2021 wisten we hoe we het moesten aanpakken. Hierdoor konden we, ondanks de maatregelen, toch 
het grootste deel van onze opleidingen nu wel door laten gaan.  

In totaal werd er 153x cursus gegeven (2020: 101x).  

Bij deze opleidingen waren net als vorig jaar 15 interne en 1 externe instructeur betrokken. De 
instructeurs gaven bij elkaar opgeteld 555 uur les (2020: 314 uur).  

Er waren 71 actieve leden (strandploeg en zweminstructeurs) die in 2021 minimaal 1 opleidingsmoment 
hebben bijgewoond. Sommige leden waren zelfs bij meer dan 40 opleidingsmomenten aanwezig.  

De cursisten hebben 1262,5 uur besteed aan de verschillende opleidingen (2020: 943,5 uur). 

Het totaal aantal opleidingsuren in 2021 bedroeg 1817,5 uur (2020: 1257,5 uur).  

 

Examen Lifeguarding 

Vanwege het grote aantal kandidaten werd het examen in tweeën gesplitst. 

Op 26 september werd het eerste examen gehouden. 

Er waren 4 kandidaten voor Junior Lifeguard, 4 voor Lifeguard, 1 voor Senior Lifeguard en 1 voor 
Lifeguard Schipper. Alle kandidaten slaagden voor hun diploma. 
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Op 3 oktober was het tweede examen. Die dag gingen er nog 2 kandidaten op voor Junior Lifeguard en 4 
voor Lifeguard. Helaas zakte 1 kandidaat voor Lifeguard op het praktijkonderdeel “leidinggeven bij een 
incident”. De andere kandidaten behaalden hun diploma.  

 

Overige resultaten 

Op 10 juli 2021 deed één van onze teamleiders met succes examen voor de opleiding Officier van Dienst 
Reddingsbrigade (OVD-Red). 

Daarnaast werden er in 2021 in totaal 5 strandploegleden benoemd tot plankredder voor de 
waterscooter en 1 tot schipper waterscooter.  

Tot slot rondden 2 instructeurs in opleiding hun opleiding af en behaalde een andere instructeur in 
opleiding zijn 2e onderdeel. Het laatste onderdeel zal in 2022 getoetst worden.   

 

Vooruitblik op 2022 

Helaas zullen we ook in 2022 nog rekening moeten houden met corona. Ondanks de hoge 
vaccinatiegraad onder onze leden, zien we door de nieuwe variant toch af en toe besmettingen. Ook 
zaten we eind december 2021 weer in een (gedeeltelijke) lockdown, die tot minimaal eind januari 2022 
zal gaan duren.  

De grootste opdracht voor 2022 is het verzorgen van nieuwe instroom van aspiranten vanuit het 
zwembad richting het strand. Na 2 jaar zonder nieuwe aspiranten zijn er komend jaar echt nieuwe 
mensen nodig op het strand. Gelukkig zijn er nog net voor de avond-lockdown, die op 28 november 
2021 inging, veel zwemmende leden geslaagd voor de benodigde zwemdiploma’s.  

Hierdoor staat er een nieuwe groep klaar die komend jaar kan instromen in de opleiding Junior 
Lifeguard.  
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6. JAARVERSLAG FINANCIËN 
 
Balans per 31-12-2021         

Vaste activa 
                      
-     Vermogen   

    Balans per 01-01 
     
18.191,57  

Voorschotten   saldo uit exploitatierekening 
        
1.188,31  

huishoudgeld strand          121,40   balans per 31-12 
     
19.379,88  

technische commissie zwembad          475,76      

           597,16   Voorzieningen   

    Voorziening Groot onderhoud 
     
21.193,87  

Overlopende activa      

    27.060,80   Reserveringen   

    
reservering groot onderhoud varend 
materieel 

        
2.162,93  

Liquide middelen   
reservering groot onderhoud rijdend 
materieel 

        
7.933,54  

    29.705,78   reservering informatievoorziening 
             
796,04  

    reservering zwembadbandjes 
        
3.653,23  

    Rij-Opleidingsvoorziening 
             
950,00  

     
     
15.495,74  

       
    Overlopende passiva   

     
        
1.294,25  

       

    57.363,74      
     
57.363,74  
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Winst- en Verliesrekening     
  Werkelijk 2021 Begroting 2021   
Algemeen baten lasten baten lasten 
Contributiebijdrage   10.489,40                10.863,00   

Rente   
                                  
-     

Contributies/ abonnementen       4.033,16        3.800,00  

Representatie/ binding  
          
933,31        2.000,00  

secretariaat/ vergaderkosten       1.186,80        1.100,00  

verenigingsblad/ nieuwsbrief  
          
279,85   

          
150,00  

verzekeringen/ WA ongevallen       1.630,38        1.700,00  
resultaat algemeen: 2021 - pos. (20-pos)       2.425,90        2.113,00  
    10.489,40    10.489,40               10.863,00    10.863,00  

     
  Werkelijk 2021 Begroting 2021   
Zwembad baten lasten baten lasten 
Zwembadbijdrage   27.267,69                28.788,00   
Examengeld      1.590,00                   1.470,00   
Kadersubsidie Gem. Velsen      1.115,00                   1.500,00   

Verkoop klein materiaal 
                      
-     

                     
100,00   

Zwembad-externe opleidingen 
                      
-                     1.500,00   

Zwembadhuur    27.300,76     23.321,59  
Examens       1.425,46        1.200,00  

Kader/ instructie  
          
178,06        2.200,00  

Zwembad-/ administratiekosten  
          
159,08   

          
400,00  

representatie/ binding   
          
434,10   

          
500,00  

jeugdcomissie     

kleding  
          
170,40   

          
150,00  

klein materiaal  
                       
-     

          
100,00  

Software/ hardware     

resultaat Zwembad: 2021-pos. (20-pos.)  
          
304,83        5.486,41  

    29.972,69    29.972,69               33.358,00    33.358,00  
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Strand Werkelijk 2021 Begroting 2021   
Donaties, giften, collecte, lotto baten lasten baten lasten 
       2.078,60                   6.200,00   
      
Evenementen      1.425,00                   2.500,00   
      
Sponsoring     
       3.311,76                   5.700,00   
      
Subsidies     
    26.824,69                32.500,00   
      
Diversen     
huur politielokaal      1.827,86                   1.600,00   
      
Materiaalinvesteringen     

       6.000,00   
                                  
-     

      
Vaste kosten     
     13.348,90     16.300,00  
      
Onderhoudskosten     
        7.564,52     13.500,00  
      
Exploitatiekosten     
     16.371,18     18.603,00  
      
Kosten strandploeg     
        5.725,74     10.200,00  
      
Overige kosten     

evenementen     
          
200,00  

      
      
resultataat Strand: 2021-neg. (20-pos.)      1.542,43                10.303,00   
      
    43.010,34    43.010,34               58.803,00    58.803,00  
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SLOTWOORD 
 
Ter afsluiting van dit jaarverslag wil ik graag alle actieve leden bedanken voor hun inzet en motivatie 
gedurende weer een bijzonder jaar. 
 
Er lijkt maar geen einde te komen aan de zelftesten, quarantaines en regels vanuit de overheid om de 
coronabesmettingen te beperken. Helaas heeft de ALV weer digitaal plaats moeten vinden en hebben 
we de successen nog niet groots kunnen vieren. Zodra dit weer mogelijk is, halen we dit uiteraard 
dubbel en dwars weer in! Ondanks diverse dingen die tegenzaten hebben al onze leden weer met veel 
motivatie zich ingezet voor de IJRB en zijn er zeker ook leuke momenten geweest. Zo hebben we 
bijvoorbeeld het jaar afgetrapt met een nieuwjaarsquiz, hebben er hier en daar weer wat kleine 
samenkomsten kunnen plaatsvinden en hebben we met een beetje creativiteit weer leuke 
verenigingsactiviteiten kunnen doen in de zomerperiode.  
 
Ook wil ik alle donateurs en sponsors danken voor hun steun en vertrouwen. Jullie leveren namelijk een 
belangrijke bijdrage aan onze mooie vereniging! Ik hoop dat we in 2022 weer wat beter strandweer en 
minder coronamaatregelen krijgen, zodat we samen verder kunnen bouwen aan de IJRB! 
 
14 februari 2021, 
IJmuiden 
 
Irene Bal, 
Secretaris 
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BIJLAGE A 
 
Statistieken! 
 

 
 


