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Jaarverslag 2019 – Commissie Varend Redden (CVR) 
 
De Commissie Varend Redden (CVR) heeft in 2019 onder andere zorg gedragen voor de coördinatie 
en verzorging van opleidingen en oefeningen van het Varend Redden (VR), de coördinatie van 
beveiligingen en evenementen en het onderhouden van de boten en bijbehorend materieel. Deze 
taken zijn uitgevoerd door middel van werkgroepen. 
 

Werkgroepen 
In 2019 waren er binnen het Varend Redden (VR) de volgende werkgroepen: Beveiligingen & 
evenementen, Opleidingen, Onderhoud, PR en Kleding. Alle VR-leden hebben zitting in een 
werkgroep en met elkaar dragen zij zorg voor de taken die onder de betreffende werkgroep vallen. 
Suzanne is daarbij contactpersoon van en naar het bestuur en ondersteunt de werkgroepen waar 
nodig. Dit was het eerste jaar dat de werkgroepen draaiden en daarom is deze werkwijze in november 
geëvalueerd met de leden. De uitkomsten van de evaluatie worden begin 2020 uitgerold om stabiele 
en goed lopende werkgroepen te krijgen.  
 

Opleidingen 
De opleidingsstructuur bestaat uit een mix van eigen opleidingen en opleidingen vanuit 
Reddingsbrigade Nederland. Binnen deze structuur komen zowel praktische vaardigheden als 
competenties aan bod.  
 
De VR-kandidaten zijn opgedeeld in de opleidingsgroepen schippers (snelle eenheid / vlet), 
bemanningsleden en aspirant bemanningsleden. De opleidingsgroepen werken samen op 
gezamenlijke oefenavonden en –ochtenden. Ook Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht sloot 
regelmatig aan bij de oefeningen op zaterdagmorgen. In 2019 zijn er geen examens gedaan. In 2020 
hopen verschillende kandidaten examen te doen. 
 
De lessen vonden in 2019 plaats op dinsdagavond. Daarnaast waren er diverse zaterdagochtenden 
ingepland om te oefenen. De opkomst bij de lessen was wisselend, waardoor diverse lessen zijn 
uitgevallen.  
 

Oefeningen 
Op 9 november was er een interregionale NRV-oefening in Dordrecht. Eén van onze leden heeft zich 
actief ingezet voor de organisatie van deze oefening. Naast onze NRV-eenheid hebben ook een 
aantal ‘slachtoffers’ van onze brigade aan de oefening deelgenomen.  
 

Beveiligingen en evenementen 
Het jaar is zoals gebruikelijk begonnen met de beveiliging van het Nationale vuurwerk in Rotterdam in 
samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht.  
 
Op Koningsdag hielpen we onze collega-brigade traditioneel met de rondvaartjes in Breda. 
 
Op 15 juni was het een drukke dag voor de vaarploeg. Zowel de braderie in Hardinxveld-Giessendam 
als de drakenbootraces in Almkerk stonden op het programma. Aangezien we niet genoeg vrijwilligers 
hadden voor beide evenementen, heeft Reddingsbrigade Breda ons geholpen in Almkerk. Op 23 juni 
hielpen we Reddingsbrigade Tilburg bij de beveiliging van roeiwedstrijden. Op 29 juni waren veel 
leden in touw om het Baggerfestival in Sliedrecht en de bijbehorende obstacle run te beveiligen.  
Op 6 juli werd er, tegelijkertijd met het medewerkersuitje, een kanotocht op de Giessen beveiligd.  
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Tijdens de zomermaanden waren diverse leden actief bij Reddingsbrigades langs het strand en bij 
zwemplassen. Ook hielpen een aantal leden bij de Zwem4daagse in De Duikelaar. Een bijzondere 
beveiliging was de nachtzwemtocht van Maarten van der Weijden op 21 augustus. Onze Tinn Silver 
voer de hele nacht met hem mee tijdens zijn zwemtocht van Moerdijk naar Dordrecht. 
 
Aan het einde van de zomervakantie was het tijd voor vuurwerk. Tijdens de zomerfeesten in 
Gorinchem hebben we, terwijl we het publiek langs de kade in de gaten hielden, een beetje kunnen 
meekijken naar het vuurwerk. De dag erna waren een aantal leden actief bij de jaarlijkse vaaravond 
van de tienerweek in Boven-Hardinxveld. 
 
Begin september was er een open lesavond van het Varend Redden. Na deze avond zijn we het 
seizoen gestart met 4 nieuwe VR-leden. In september hebben we drie dagen geassisteerd bij de 
Wereldhavendagen in Rotterdam. Ook waren we half september aanwezig bij de veiligheidsdag in 
Hardinxveld. 
 
In oktober mochten we Reddingsbrigade Breda opnieuw assisteren bij zeilwedstrijden op de Amer bij 
Drimmelen. Met het einde van het jaar in zicht hebben we half november op 3 verschillende plaatsen 
Sinterklaas veilig naar de wal begeleid.  

 

Materieel 
In 2019 is er een nieuwe RIB-trailer aangeschaft en is de RIB met bijbehorende motor gereviseerd. 
Ook heeft de vlet een nieuwe motor gekregen en is er een transportnet aangeschaft. Dit alles hebben 
we met dank aan diverse sponsoren en met behulp van de opbrengst van verschillende acties kunnen 
realiseren. 
 

Bezetting CVR 
In 2019 bestond Commissie Varend Redden uit Dominique Geurts en Suzanne Heikoop als 
waarnemend commissiehoofd. Dominique heeft per december haar taken neergelegd. Commissie 
Varend Redden gaat in 2020 door in de huidige werkgroepen-structuur, met Suzanne als 
waarnemend bestuursvertegenwoordiger. 
 
Commissie Varend Redden 
cvr@hgrb.nl  
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