
 

Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam // Postbus 157 // 3370 AD // Hardinxveld-Giessendam  

info@hgrb.nl // www.hgrb.nl // IBAN NL15RABO0325004978 // KvK 40.32.27.37 

Jaarverslag 2018 – Public Relations Commissie (PRC) 
 
De PRC heeft in 2018 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 2018 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. Zij zijn in ons clubblad terug 
te vinden met hun logo/advertentie. 
 

Huisstijl 
De huisstijl is aangepast en in verschillende documenten al doorgevoerd. Het vervangen van de 
website heeft helaas vertraging opgelopen. In 2019 hopen we deze alsnog aan iedereen te kunnen 
presenteren. 

 

Evenementen 
In juni was de jaarlijkse braderie in het centrum van Hardinxveld, waarbij de PRC zorg heeft gedragen 
voor de invulling van de kraam en de naamsbekendheid van de vereniging. In samenwerking met 
CVR zijn er deze dag ook rondvaarten over de Giessen verzorgd. Met het evenement hebben we een 
mooi bedrag van ongeveer €350,- aan de clubkas mogen toevoegen. 

 

Acties 
We zijn het jaar begonnen met de Rabobank Clubkas Campagne (RCC). Dankzij vele stemmen 
mochten we in april een cheque van € 1.086,- in ontvangst nemen. Dit bedrag is gebruikt om de 
reddingsvlet grondig op te knappen. 
 
In april werd er door een aantal leden weer deelgenomen aan de Tentquiz van Stichting het Vierspan. 
Na een gezellige avond en spannende finale eindigde het Reddingsbrigade-team op de tweede plaats 
en mochten we een bedrag van € 250,- in ontvangst nemen. 
 
In mei stond een talentenveiling van de seniorleden op de agenda. Helaas is deze actie niet door 
gegaan in verband met te weinig aanmeldingen. 
 
In november zijn er door de leden weer grote hoeveelheden speculaas verkocht. De opbrengst van 
€ 2.500,- is groter dan ooit en daarmee is een mooie stap gezet in de richting van de aanschaf van 
een nieuwe trailer voor de snelle reddingsboot (RIB). Ook dit jaar hebben er 2 bedrijven meegedaan 
aan de speculaasactie. 
 
Eind 2018 hebben we onze vereniging aangemeld voor Sponsorkliks, Hiermee hopen we met jullie 
hulp een aanvulling op de clubkas te mogen ontvangen. 

 

Sponsoring 
Mevrouw De Ruiter heeft onze vereniging via Kringloop de Cirkel een warm hart toegedragen. Wij 
werden verrast met een gift van € 100,-. Wij zijn dankbaar voor de steun en sponsoring die we van 
leden en niet-leden mogen ontvangen. 
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Fondsen 
Einde van het jaar zijn er 2 fondsen aangeschreven. Van Stichting Kringloop de Cirkel in Hardinxveld-
Giessendam ontvingen we een mooi bedrag van € 3.000,-. Van Rotary Sliedrecht hebben we een 
bedrag van € 1.000,- ontvangen. Beide giften zijn specifiek bestemd voor de aanschaf van een nieuwe 
trailer voor de snelle boot (RIB). 
 

Bezetting PRC 
In 2018 bestond de PRC uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw, Sanne Heeres en Maartje Rietveld. 
De bezetting blijft in 2019 hetzelfde. Er is nog een vacature op het gebied van sponsoring. 
 
De PR-Commissie 
prc@hgrb.nl  
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