Jaarverslag 2019 – Public Relations Commissie (PRC)
De PRC heeft in 2019 zorg gedragen voor het clubblad ‘de Boei’, het bijhouden van de website en
social media, het prikbord in de hal van het zwembad, invulling van de advertentieruimte in de Boei,
verenigingsevenementen, sponsoring en acties.
Clubblad de Boei
In 2019 is het clubblad 11 keer verschenen met input en nieuws vanuit de gehele vereniging.
Advertenties
Wij danken alle vaste sponsoren voor hun bijdrage aan onze vereniging. Deze sponsoren zijn
maandelijks in ons clubblad terug te vinden met hun logo/advertentie.
Online
Op de Facebookpagina van de vereniging zijn dit jaar veel nieuwsberichten en aankondigingen
geplaatst. In december hebben we ook een Instagram pagina aangemaakt, om onze brigade ook op
dit platform bekend te maken. Het aantal volgers blijft stijgen.
De website is vol in ontwikkeling en zal tijdens de ALV in februari 2020 worden gepresenteerd.
Evenementen
In juni was de jaarlijkse braderie in het centrum van Hardinxveld, waarbij de PRC heeft zorggedragen
voor de invulling van de kraam om op die manier de naamsbekendheid van de vereniging te
vergroten. In samenwerking met CVR zijn er tijdens de braderie ook rondvaarten over de Giessen
verzorgd. De braderie heeft een mooi bedrag van bijna 300 euro opgeleverd voor de clubkas.
In september is er vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam weer een veiligheidsdag
georganiseerd. Wij waren deze dag aanwezig met een kraam en een boot. We hebben veel mensen
kennis mogen laten maken met de vereniging en informeren over onze activiteiten.
Acties
Onverwachts zijn wij in februari door een onbekend persoon genomineerd voor een make-over van
ons clubgebouw. In het begin van de actie gingen we gelijk op met de andere genomineerde, maar
uiteindelijk hadden wij helaas niet de meerderheid van de stemmen.
In april werd er door een aantal leden weer deelgenomen aan de Tentquiz van Stichting het Vierspan.
Na een gezellige avond hebben we dit jaar geen finaleplaats bereikt.
Tijdens de Rabo Clubsupport actie kon er begin oktober gestemd worden op de vereniging. Dankzij
vele stemmen van leden, ouders en anderen die onze vereniging een warm hart toedragen, hebben
we een cheque met een mooi bedrag van € 1.746,34 in ontvangst mogen nemen. De opbrengst is
bestemd voor het aanschaffen van nieuw reddingsmaterieel.
Tijdens een oefenavond hebben een aantal VR-leden een foto gemaakt met de cheque voor de
originaliteitsprijs. Deze foto heeft ons nog eens € 250,- opgeleverd. Omdat de Rabobank onze foto
écht de origineelste vond, hebben we nog een extra bedrag van € 50,- in ontvangst mogen nemen.
In november zijn er door de leden weer grote hoeveelheden speculaas verkocht. Daarnaast hebben er
weer 2 bedrijven meegedaan aan de speculaasactie. De opbrengst van de actie bedraagt € 2.493,66.
Via de actie van Sponsorkliks hebben we via leden al rond de € 150,- mogen ontvangen voor
aankopen bij online bedrijven te doen.
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Sponsoring
Begin april hebben wij van de firma HBM Machines een gereedschapskar gesponsord gekregen. Deze
kar is bij het Varend Redden in gebruik genomen om het gereedschap voor het onderhoud aan de
boten en trailers op te bergen.
In de zomerperiode hebben we vanuit de giften en acties van 2018 de trailer voor de RIB aangeschaft.
In september werden we verrast met een gift vanuit de firma BeRound. In oktober hebben we het
bedrijf bedankt door een les ‘Reddingsbrigade voor beginners’ te geven.
In oktober kregen wij van Kringloop de Cirkel uit Hardinxveld-Giessendam een cheque uitgereikt in het
kader van het Wensenfestival. De cheque is gebruikt om een transportnet voor de boten aan te
schaffen.
Wij zijn dankbaar voor alle steun en sponsoring die we van leden, niet-leden, bedrijven en
organisaties mochten ontvangen.
Fondsen
In het afgelopen jaar hebben we geen fondsen aangeschreven.
Bezetting PRC
In 2019 bestond de PRC uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw, Sanne Heeres en Maartje Rietveld.
Met ingang van de ALV in februari 2020 zal Elvira Baardman zich officieel bij de commissie voegen.
Ciska van Herwijnen zal de commissie verlaten. Wij bedanken Ciska voor haar inzet, die vooral achter
de schermen plaatsvond met de invulling en verzenden van het clubblad. Er is nog altijd een vacature
op het gebied van sponsoring. Daarnaast zijn we op zoek naar versterking bij het vormgeven van het
clubblad.
De PR-Commissie
prc@hgrb.nl
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