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Jaarverslag Public Relations Commissie (PRC) 2017 
 
De PRC heeft zorg gedragen voor de verzorging van het clubblad ‘de Boei’, bijhouden van de website, het 
prikbord in de hal van het zwembad, invulling van de advertentieruimte in de Boei, 
verenigingsevenementen, sponsoring en acties. 
 
Clubblad de Boei  
Het clubblad de Boei is 11 keer verschenen. De PRC-leden hebben gezorgd voor het ontwerpen, 
samenstellen en digitaal verspreiden van het clubblad.  
 
Advertenties  
In 2017 waren de advertentiepagina's in de Boei grotendeels gevuld. Wij zijn alle adverteerders erg 
dankbaar voor hun belangrijke bijdrage aan ons clubblad! Echter maken wij sinds de overstap naar een 
volledig digitaal clubblad geen kosten meer voor het drukken. Om deze reden hebben wij in 2017 alle 
adverteerders benaderd om de advertentiecontracten om te zetten naar sponsorcontracten. De eerste 
reacties hierop zijn positief. De meeste bedrijven blijven dan ook met hun logo/advertentie in ons clubblad 
staan. 
 
Huisstijl 
2017 is een jaar geweest waarin vooral veel werk achter de schermen is verzet. Zo is er een 
huisstijldocument opgesteld waarin alle do’s en don’ts staan met betrekking tot het uitdragen van een 
uniforme uitstraling. Tegelijkertijd is er gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de instructeurskleding en  
kleding voor de wedstrijdteams. In de loop van 2018 zal de nieuwe huisstijl worden doorgevoerd in alle 
verenigingsdocumenten, het clubblad en een geheel vernieuwde website.  
 
Evenementen  
De PRC heeft in juni  zorg gedragen voor de invulling van de kraam bij de jaarlijkse braderie aan de 
Peulenstraat. Dit jaar hebben we de eendjes van onze collega-brigade Breda mogen lenen. Veel kinderen 
hebben naar eendjes gevist. Ongeveer 30 prijswinnaars hebben 30 september een Workshop Varend 
Redden gevolgd onder leiding van de JC.  
 
Tijdens het Hagi-Festival op 16 september is er zorg gedragen voor de invulling van een informatiekraam. 
 
Op 11 november is er voor het eerst door de Gemeente Hardinxveld-Giessendam een veiligheidsmarkt 
georganiseerd. De Reddingsbrigade was hierbij aanwezig met een kraam, boot en een 
Reddingsbrigadevoertuig van onze collega-brigade Domburg. Het was een gezellige dag waarop veel 
kinderen een kijkje hebben genomen in de boot en auto. 
 
Acties  
In 2017 had de Rabobank een nieuwe actie voor verenigingen en stichtingen. Met de Rabobank Clubkas 
Campagne (RCC) heeft onze Reddingsbrigade veel stemmen gekregen die een mooi bedrag van 1265 
euro hebben opgeleverd. Daarnaast is nog de originaliteitsprijs van 250 euro gewonnen. Met dit bedrag is 
het beoogde bestedingsdoel, een AED Trainer, aangeschaft. 
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Opnieuw een jaar waar iedereen hard zijn best heeft gedaan tijdens de speculaasactie. De opbrengst van 
1830 euro van deze actie is gebruikt om nieuwe shirts voor de instructeurs en de wedstrijdploeg aan te 
schaffen. Het overige bedrag is naar de JC gegaan voor het organiseren van een leuke 
verenigingsactiviteit. Dit jaar hebben we voor het eerst onze speculaasactie bij een aantal bedrijven onder 
de aandacht gebracht en hebben 2 bedrijven hun sinterklaaspakket bij ons besteld. 
 
Sponsoring 
Mestelbedrijf van Milligen heeft de brigade een warm hart toegedragen en een mooi bedrag van 500 euro 
gesponsord. Hiervan zijn nieuwe flippers aangeschaft voor de zwemlessen en wedstrijden, met name 
maten voor de jeugdleden 
 
Fondsen  
Er is dit jaar één fonds aangeschreven. Van de A.A. de Haan Stichting heeft de Reddingsbrigade een 
prachtige donatie gekregen welke gebruikt is voor het aanschaffen van een Junior Rescue Reanimatiepop 
voor de TC. 
 
Crowdfunding 
In samenwerking met Reddingsbrigade Nederland en 8 collegabrigades, is er een crowdfundingsactie 
gestart voor het werven van nieuwe Lifeguards. Helaas is het beoogde doel niet behaald, maar is het een 
leerzame periode geweest. In de toekomst zullen we vaker in actie komen met Reddingsbrigade 
Nederland en collega-brigades. 
 
Bezetting PRC 
In 2017 bestond de PRC uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw, Sanne Heeres en Maartje Rietveld. 
De bezetting blijft in 2018 hetzelfde en er blijft ook nog steeds een vacature openstaan op de positie van 
sponsoring. 
 
De PR-Commissie 
prc@hgrb.nl 
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