
Om het hoofd boven water te kunnen houden zijn 
wij op zoek naar particulieren en bedrijven die ons 
willen helpen. Dit kan door middel van een financiële 
bijdrage of een gift van materialen. 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam is 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hiermee kan een donatie en/of sponsoring 
in natura aftrekbaar zijn voor inkomensbelasting of 
vennootschapsbelasting. 

Kunt u ons een handreiking geven? Stort een gift 
of neem contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens. 

Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam
KvK 40.32.27.37 | IBAN NL15RABO0325004978
www.hgrb.nl
info@hgrb.nl 

Voor het geven van opleidingen en het uitvoeren 
van bewakingen zijn we volledig afhankelijk van 
vrijwilligers. Om kwalitatief goede opleidingen te 
geven en met gekeurd en onderhouden materiaal 
bewakingen uit te kunnen voeren, moeten er kosten 
worden gemaakt. Deze kosten worden gefinancieerd 
uit contributies van leden en incidentele donaties/
sponsorbijdragen. 

Voorbeelden van onze kostenposten zijn:
•  Zwembadhuur.
•  Onderhoud aan boten en trailers.
•  Onderhoud aan clubgebouw en botenhuis.
•  Keuring van overlevingspakken en reddingsvesten.
•  Jaarlijkse keuring van AED en brandblussers.
•  Vervanging van reddings- en opleidingsmaterialen.
•  Vervanging van EHBO materialen.
•  Lidmaatschap van trailerhelling.
•  Brandstof voor de vloot.
•  Examenkosten.
•  Verzekeringen.
•  EHBO-lessen.

Hardinxveld-Giessendam

nuttig en onmisbaar



Reddingsbrigade Hardinxveld Giessendam is in 
1965 opgericht en heeft circa 200 leden. We hebben 
als doelstelling om verdrinkingen te voorkomen en 
zijn aangesloten bij Koninklijke Reddingsbrigades 
Nederland. 

Zwemmend Redden
Na het halen van het A-diploma kan begonnen 
worden met het leren van zwemmend redden. 
We geven deze opleidingen in zwembad De 
Duikelaar. Tijdens de lessen wordt geleerd hoe 
je moet handelen bij een waterongeval, waarbij 
goede samenwerking essentieel is. Daarnaast 
wordt de conditie opgebouwd. De opgedane 
kennis wordt jaarlijks getest door het afnemen van 
examens. Bij de hogere opleidingen krijgen leden 
ook een EHBO-cursus en wordt de theoretische 
kennis getest. Zwemmend redden heeft ook 
een wedstrijdelement. Leden kunnen meedoen 
met zwemwedstrijden waarbij in teamverband 
verschillende onderdelen uitgevoerd worden. 
Deze wedstrijdonderdelen hebben uiteraard ook 

weer betrekking op het redden van                                                                                              
   drenkelingen.  

Varend Redden
Om in diverse situaties hulp te kunnen bieden 
hebben we ook opleidingen tot varend redder. 
Tijdens deze opleidingen wordt geleerd hoe je als 
bemanning, stuurman en leidinggevende moet 
handelen in verschillende (nood)situaties. Bij deze 
opleidingen is ook het volgen van een EHBO-cursus 
essentieel om direct hulp te kunnen verlenen. Deze 
cursus wordt gegeven in clubhuis de Onderduiker. 
Het botenhuis staat op hetzelfde terrein, hierin is 
het materieel van de Varend Redders opgeslagen.

Bewakingen
Onze vereniging wordt regelmatig ingeschakeld 
bij het bewaken van evenementen. Hierbij wordt 
de veiligheid op en rond het water gewaarborgd. 
Voorbeelden van bewakingen zijn: de Gondelvaart, 
de Rotterdamse Wereldhavendagen, het Nationale 
vuurwerk in Rotterdam, zeilwedstrijden en 
regionale sinterklaasintochten. Bij de bewaking 
van evenementen wordt samengewerkt met de 
Politie, Brandweer, Ambulance, Rode Kruis en 
andere reddingsbrigades. Er worden regelmatig 
multidisciplinaire oefeningen georganiseerd om 
deze samenwerking optimaal te laten verlopen. 

Vloot
De Nationale Reddingsvloot heeft over heel 
Nederland verspreid 75 reddingseenheden 
gestationeerd staan. In Hardinxveld-Giessendam is 
ook zo’n reddingseenheid gestationeerd in de vorm 
van een compleet uitgeruste aluminium werkboot.
In geval van rampen en overstromingen staat de 
bemande boot binnen een uur paraat om ingezet 
te worden. Onze boten en bemanning kunnen ook 
door Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid worden 
ingezet bij waterongevallen in de regio. 

De volledige vloot bestaat uit:
• Tinn Silver 550 Rescue
   50PK | onderdeel van de Nationale Reddingsvloot
• Arimar Scuba 540 RIB
   90PK | gesponsord door Bouwmeester Watersport
• Mulder & Rijke reddingsvlet 
   15PK/geroeid | geschonken door Rotary Sliedrecht


