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Nieuws uit het bestuur 
  
We kunnen deze Boei gelukkig beginnen met goed nieuws! Er kan weer gezwommen worden! Wat kijken we 
hier naar uit! Als de watertemperatuur het toelaat gaan we 5 mei starten met zwemmen in De Doetsekom, het 
prachtige buitenbad in Giessenburg. 
Door de koude weersomstandigheden de afgelopen weken is het badwater nog behoorlijk koud. Vorst, hagel, 
sneeuw en regen zijn niet echt bevorderlijk voor lekkere watertemperaturen. Daarom starten we dus later dan 
eerder aangegeven. We houden de watertemperatuur in de gaten en houden jullie op de hoogte! 
In deze Boei lezen jullie alle informatie over het zwemmen.  
Ook kunnen jullie alles lezen over de proefexamens en de examens dit jaar. 
 
Bijna iedereen bestelt weleens iets online. Vorig jaar hebben veel leden online bestellingen gedaan via  
Sponsorkliks. Als je onze vereniging aangeeft als jouw sponsordoel ontvangt de brigade een percentage van het 
aankoopbedrag. Dat levert de vereniging op jaarbasis een leuk bedrag op!  
 
NLdoet ging niet door in maart ivm de coronamaatregelen. De landelijke klusdag is verzet naar 29 mei. Het be-
heer heeft in maart een mini-NLdoet georganiseerd om een aantal geplande klussen uit te kunnen voeren. Over 
de klusdag in mei volgt tzt bericht omdat we nu nog niet weten met welke maatregelen we rekening moeten hou-
den. 
 
Ga allemaal vooral snel op zoek naar je badpak, zwembroek en zwembril! We zien jullie snel in De Doetsekom! 
 

    Groet Johan, Henriette, Ruben, Jesse, Suzanne, Erik en Esther  
 

 

Agenda 
 
April 
10 Landelijke oefening NRV - digitaal 
19 Bestuursvergadering - digitaal 
21 Beleidsvoorbereidende Vergadering Reddingsbrigade Nederland - digitaal 
 
Mei 
5 Eerste zwemavond woensdag 
7 Eerste zwemavond vrijdag 
10 BINGO avond - JC activiteit voor alle leeftijden 
12 Wel zwemmen! 
14 Geen zwemmen - ivm dag na Hemelvaart 
29 NLdoet - onder voorbehoud 
 
 

NLdoet part ONE 
 
De officiële klusdag ging in maart niet door ivm de coronamaatregelen. NLdoet 

is voorlopig verzet naar 29 mei. Als beheer konden we het niet nalaten om toch 

een kleine coronaproof klusdag te orga-

niseren.  

Zo zijn de windveren vervangen, gaan 

de deuren van het botenhuis weer als 

een zonnetje, is het clubgebouw van 

binnen weer spik en span, doet alle ver-

lichting het weer en zijn er kilo’s koeken 

verorberd.  

 
 



 

 

Informatie omtrent het zwemmen 
 
Wat leven we toch in een bijzondere tijd. Lange tijd mogen we geen gebruik maken van ons zwembad De Duike-
laar. Een klein lichtpuntje voor de zwemveiligheid is dat de overdekte zwembaden weer open zijn voor elemen-
taire zwemlessen (ZwemABC). 
 
We hebben als brigade al ruim voor de opening van De Doetsekom contact gezocht met het bestuur van het 
buitenbad en de vraag gesteld of wij ook dit seizoen daar weer konden zwemmen, zolang we niet in De Duike-
laar terecht kunnen. Aanvankelijk bleek dit niet mogelijk, maar later kregen we bericht dat wij toch gebruik kun-
nen maken van De Doetsekom ná de reguliere openingstijden. We kunnen dus weer gaan zwemmen en daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee. We hopen jullie allemaal binnenkort (eindelijk) weer te zien in/om het zwembad!  
 
Het was de bedoeling om te starten met zwemmen op woensdag 21 en vrijdag 23 april, zoals eerder ook gemeld 
is in de e-mailupdate van 3 april. Door de koude weersomstandigheden van afgelopen weken is het water mo-
menteel nog erg fris. Daarnaast is de buitentemperatuur 's avonds na 20 uur komende weken ook nog behoorlijk 
laag. Hierdoor vinden wij het niet verantwoord om de lessen al op te starten in het buitenbad. We hebben daar-
om besloten om 2 weken later te starten, namelijk op woensdagavond 5 mei en vrijdagavond 7 mei. Vanaf 
dat moment willen we wekelijks (behalve de genoemde uitvaldata op de volgende pagina) op woensdag- en vrij-
dagavond in De Doetsekom gaan zwemmen. Als De Duikelaar eventueel weer open gaat voor onze activiteiten 
of er andere wijzigingen plaatsvinden, volgt er een nieuwe update met informatie via de mail en/of Boei. Als de 
lessen niet door kunnen gaan vanwege (extreme) weersomstandigheden, wordt dit vooraf gecommuniceerd per 
e-mail en de social media van de vereniging. 
 
Tijden en indeling vanaf 5 mei 
Woensdagavond van 20.00-20.30 uur: 
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar 
Woensdagavond van 20.30-21.00 uur: 
Leeftijd: 17 t/m 20 jaar 
 
Vrijdagavond van 20.00-20.30 uur: 
Leeftijd: 5 t/m 11 jaar 
Vrijdagavond van 20.30-21.00 uur: 
Leeftijd: senioren en lesgevers 
 
We begrijpen dat het zwemmen voor onze jongste zwemmers behoorlijk laat is, maar helaas hebben we  
momenteel geen andere opties, dus hebben we de jongste zwemmers op vrijdagavond ingedeeld. 
 
Praktische informatie mbt het zwemmen in De Doetsekom 

− Lees het veiligheidsprotocol van De Doetsekom vooraf goed door. 

− Kom alleen naar het zwembad als je geen last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of  
benauwdheid. Dit geldt voor alle zwemmers en lesgevers! 

− Aanwijzingen van de toezichthouders moeten direct opgevolgd worden, zeker nu met de extra coronaregels. 

− Zorg ervoor dat je uiterlijk 5 minuten voor de les bij de ingang van zwembad De Doetsekom aanwezig bent 
(A.M.A. van Langeraadweg 3 te Giessenburg). Bij de ingang word je opgewacht door een vrijwilliger van de 
Reddingsbrigade. Hij/zij vertelt wat de bedoeling is en in welke lesgroep je ingedeeld bent. 

− De zwemmers en lesgevers komen naar het zwembad met zwemkleding onder hun (boven)kleding. Er kan 
voorafgaand aan de lessen geen gebruik gemaakt worden van de omkleedhokjes. 

− Neem een grote (sport)tas mee waar al je kleding en spullen in passen. Laat waardevolle spullen thuis. 

− Er kan niet gedoucht worden. De douches zijn gesloten voor alle lesgroepen. 

− De omkleedmogelijkheden na het zwemmen zijn beperkt. Het is dus handiger om bijvoorbeeld een badjas 
mee te nemen als je met de auto gebracht wordt, zodat je na afloop meteen weer in kunt stappen. 

− Let op je eigen veiligheid en gebruik je mondkapje in de binnenruimtes (vanaf 13 jaar). 

− De lessen duren een half uur. Ouders moeten in principe buiten het zwembadterrein blijven. Zorg er wel voor 
dat u op tijd weer bij het zwembad aanwezig bent, zodat uw kind(eren) niet buiten hoeven te wachten. 

− Blijf niet hangen na afloop van het zwemmen. Verlaat het zwembadterrein zo snel mogelijk. 

− We gaan dit seizoen niet meer zwemmen met extra kleding, dus alleen normale zwemkleding is voldoende. 
 

https://www.dedoetsekom.nl/bestanden/veiligheidsplan-ddk-20200304.pdf


 

 

 
Overige mededelingen met betrekking tot het zwemmen 
 
Examens: 
Doordat dit seizoen nagenoeg geen opleidingen zijn gegeven, kunnen de normale examens niet  
doorgaan in mei/juni 2021. 
Maar….we hebben besloten om een speciaal diploma uit te geven. 
 
Wat? 

− Het corona-diploma 
Wat houdt dit in? 

− Tijdens dit examen kan iedereen laten zien welke onderdelen hij/zij beheerst en wordt dit afgetekend. 
Kosten? 

− Alle leden mogen gratis examen doen 
Wanneer? 

− Woensdag 16 juni en vrijdag 18 juni (onder voorbehoud) 
Verdere informatie en indelingen volgen t.z.t. 
 
Wel zwemmen 

5, 7 en 12 mei 2021 (woensdag voor Hemelvaartsdag) 

Ons zwemseizoen loopt door t/m 9 juli 2021, zowel op de woensdag- als de vrijdagavond. 

Woensdag 7 en vrijdag 9 juli vrijzwemmen voor de zwemmers van die avonden. 

 

Geen zwemmen 

Vrijdag na Hemelvaartsdag: 14 mei 2021 

Zomervakantie: 12 juli t/m 3 september 2021 

 

Prestatietocht 

Vrijdagavond 25 juni 2021. Verdere info volgt later.  

 

Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen waren gepland in januari 2021. Helaas konden deze vanwege Covid-19 niet door-

gaan. We hopen de clubkampioenschappen eind 2021 alsnog te kunnen organiseren. 

 

Vragen over opleiding zwemmend redden 
Mocht u vragen hebben over de opleiding van uw zoon/dochter dan kunt u deze stellen aan één van de  
Technische Commissieleden of via tc@hgrb.nl. 
 
Afmeldingen lessen voor leden 
Indien jij / uw kind een keer niet op de les aanwezig is, hoeft u hiervoor niet af te melden.  
Maar mocht jij / uw kind langere tijd door ziekte of andere reden afwezig zijn, vernemen wij dit wel graag. 
 
Voor verdere vragen met betrekking tot de zwemactiviteiten en -opleidingen mag u altijd mailen naar: tc@hgrb.nl  
 
  

mailto:tc@hgrb.nl
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Sponsorkliks 
 
Afgelopen maand hebben we weer een mooi bedrag ontvangen via Sponsorkliks. Het is fijn om te zien dat er 
aan de vereniging wordt gedacht bij het boeken van hotels, het bestellen van cadeautjes of elektronische appa-
ratuur en het laten bezorgen van eten! Wie de actie niet kent, denkt nu waarschijnlijk: hoe steun ik de Reddings-
brigade door eten te bestellen? Lees daarvoor onderstaande uitleg. Ook jij/u kunt gemakkelijk en gratis mee-
doen aan de actie. 
 
Bestel je ook weleens iets online? Steun dan ook de Reddingsbrigade zonder extra kosten te maken!  
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar de Reddingsbrigade-pagina bij Sponsorkliks. Het is 
niet nodig om je te registreren of in te loggen. 
 
Op de website van Sponsorkliks verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Thuis-
bezorgd, Coolblue, Booking.com en Zalando. Klik op de webwinkel waar je iets wilt bestellen. Elke aankoop bij 
een van deze bedrijven levert de Reddingsbrigade een commissie op, terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt als 
wanneer je rechtstreeks je spullen/diensten aanschaft. Het kost je dus niets extra! Doe hetzelfde als je uit eten 
gaat (zodra dat weer mogelijk is) of een pizza wilt laten bezorgen.  
 
Via de Reddingsbrigade kun je online terecht bij 4.500 restaurants, waarbij elke bestelling of reservering geld 
oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk, maar nog lekker ook!  
 
Heb je nog vragen over het gebruik van Sponsorkliks? Neem dan even contact op met de PR-Commissie via 
prc@hgrb.nl. 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9295
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9295
mailto:prc@hgrb.nl




 

 

JC activiteit : BINGO avond 
 

Beste leden,  

 

De jeugdcommissie organiseert een online BINGO avond!  

 

Na een lange tijd waarin het niet mogelijk was om activiteiten te organiseren, zijn we erg blij dat we eindelijk 

weer iets voor jullie kunnen doen. Omdat het een online activiteit is waaraan iedereen thuis aan mee kan doen, 

is het geheel coronaproof! 

 

Wij denken dat bingo erg leuk voor jong en oud is om te spelen, daarom dus voor alle leeftijden! 

Wat:   BINGO avond 

Wanneer:  maandag 10 mei 19.00-20.00 uur 

Voor wie:  alle leden 

 

Deelname is gratis. De activiteit zal via Zoom verlopen; een 

goed werkende computer, tablet of telefoon is dus nodig. 

Iedere deelnemer krijgt 2 bingokaarten waarmee we meer-

dere rondes zullen spelen. Deze kaarten worden via de 

mail verstuurd, waarna je ze zelf uit kunt printen.  

 

Opgeven kan tot uiterlijk 5 mei op dit mailadres: 

jc@hgrb.nl  

 

Vermeld bij de opgave je naam en adres. Dit i.v.m. het 

langsbrengen van eventuele gewonnen prijzen!  

 

We hopen dat jullie er zin in hebben en dat er veel leden 

mee gaan doen! 

 

Groetjes van de Jeugdcommissie 

 

mailto:jc@hgrb.nl


 

 

Nieuwsbericht Reddingsbrigade Nederland 
 
In de vorige Boei hebben jullie kunnen lezen over de inzet van brigadeleden tijdens de schaats/ijsdagen. 

Een van onze leden is na de inzet geinterviewd door Reddingsbrigade Nederland. Hieronder lees je het artikel. 

 

Toezicht bij gevaarlijke ijscondities 
In het weekend van 13 en 14 februari zijn meer dan 50 lifeguards uit 6 veilig-

heidsregio’s ingezet om de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid te helpen bij het in 

goede banen leiden van de gevaarlijke situaties die door de drukte op het ijs en 

de afnemende ijskwaliteit ontstonden. Hoe hebben zij deze inzet ervaren? We 

geven ze graag het woord.  

 

Ruben van Herwijnen - Lifeguard 

Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam  

 

“Op zaterdagmiddag kreeg ik via de WhatsApp-groep een oproep. Mijn brigade vroeg of wij de brandweer kon-

den ondersteunen met toezicht op het ijs. Even later werden we opgehaald met brandweerbusjes. 

Voor mij was het de eerste keer dat ik werd ingezet voor een ijsbewaking. Ik heb wel eens een wintertraining 

gevolgd, waardoor ik de basis van ijsreddingen onder de knie heb. De zaterdag was niet zo spannend. We heb-

ben naar het ijs gekeken en eigenlijk gebeurde er niet zoveel. Ik denk dat dit kwam omdat we pas laat werden 

ingezet.  

Op zondag volgde er een korte briefing, waarin we te horen kregen dat er steeds meer zwakke plekken ontston-

den in het ijs. Er waren te weinig lifeguards aanwezig om alle plekken te beveiligen, dit was frustrerend.  

Rond 11:30 namen ik en mijn maatje positie in op Kinderdijk. Hier hebben we eerste hulp verleend aan een 

vrouw. Ze was gevallen en had last van haar pols. Ook viel het op dat de kwaliteit van het ijs snel achteruitging. 

Met het uur kwamen er steeds meer scheuren in het ijs en het begon ook te kraken als mensen er overheen 

schaatsten. De scheuren werden steeds dieper, waardoor er water op het ijs kwam te liggen. Rond 15:11 kregen 

we een melding dat aan het einde van Kinderdijk iemand door het ijs was gezakt. De locatie was niet bekend en 

met vier lifeguards zijn we gaan zoeken. Even later bleek dat de incidentlocatie 1,5 km verderop was en dat wij 

er niet snel bij konden komen. Dat was balen, want je staat er toch om te helpen.” 

 
 

Geboortenieuws  
 

Op 23 maart zijn juf Claudia en Alexander ouders geworden van hun zoon Daan. 

Wij wensen jullie heel veel geluk en mooie momenten met elkaar!  





 

 

Vacatures 
 

Onze mooie vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die deel 

uit maken van de vereniging. Helaas hebben we in een aantal commissies al geruime tijd vacatures open staan. 

Komende periode komen er helaas nog een paar plekken vrij. Om overzichtelijk te maken waar er gaten zijn of 

komen vinden jullie hieronder een lijstje. Hierbij staat ook een korte toelichting wat de taak inhoudt. 

 

Bestuur 

Secretaris 

• Beheert het algemene mailadres van de vereniging. Verspreidt vragen en digitale post naar de juiste  

commissies of bestuursleden. 

• Neemt actief deel aan bestuursvergaderingen en maakt de agenda en notulen voor de bestuursvergade-

ringen, op basis van de input van de overige bestuursleden. 

• Kan extra taken oppakken als hij/zij dat wil. 

 

Commissie Varend Redden (CVR) 

Groepslid Beveiliging en Evenementen 

• Planner / sociale functie 

• Contact met organisaties en VR-leden 

• Planning maken voor beveiligingen 

Groepslid Onderhoud 

• Klusser / technische persoon 

 

Public Relations Commissie (PRC) 

Vormgever Clubblad de Boei 

• Maandelijks de ingeleverde stukken samenvoegen 

Sponsoring 

• Aanschrijven van fondsen 

 

Jeugdcommissie (JC) 

Commissielid die helpt met het organiseren van activiteiten 

 

Technische Commissie (TC) 

Commissielid 

 

Beheer 

Coördinator verhuur 

• Contactpersoon voor commissies over de reservering van De Onderduiker voor verenigingsactiviteiten. 

• Contactpersoon voor externe huurders (rondleiden, tekenen huurcontract, zorg dragen voor sleutels, zorg 

dragen voor betaling van borg en huur, terugbetalen borg als de Onderduiker netjes is achtergelaten). 

 

Heeft u als ouder of heb jij als (jeugd)lid vragen over wat een functie inhoudt? Of wil jij direct in een functie dui-

ken? Mail dan naar prc@hgrb.nl.  

 

We kunnen uw / jouw hulp goed gebruiken! 

mailto:prc@hgrb.nl


 

 

Wist je dat….. 
 
...Er echt bizar veel wist-je-datjes in de mailbox van De Boei binnenkwamen? 
...Esther al 2 pagina’s had gereserveerd? 
…Er in maart een NLdoet - part one is georganiseerd in de Onderduiker? 
...Bart K naar Texel was gevlucht dat weekend? 
...Job om 8.00 aan de sinas zat om moed in te drinken? 
...Johan M een halve ochtend kon? 
...hij het nog lang spannend hield welke helft hij kwam? 
...hij wat later was maar wel 2 power vrouwen mee nam? 
...zij zonder moeite de ladder op klommen? 
...ze ook goed konden bar-hangen? 
...Arend zich ontfermde over de deuren van het botenhuis? 
...er een koevoet aan te pas moest komen? 
...de deuren nu een stuk soepeler open en dicht gaan? 
...Tineke eerst uitsliep? 
...ze vrijdag al wel vast het ontbijt op de bar had gelegd in de vorm van koeken? 
...Esther op het gemak met de auto naar de stort reed? 
...ze Tineke de containers lopend liet brengen? 
...er in de containers beestjes zaten? 
...dat echt heel veel beestjes waren? 
...er weer licht is in de keuken? 
...we toen zagen dat de koeken nog niet op waren? 
...Johan en Suus gelukkig nog even kwamen helpen met eten? 
...Arend er, nou, vooruit nog eentje dan, nam? 
...Erik zijn voorwiel er uit fietst tijdens de challenge? 
...hij wel 81 km per uur ging? 
...Esther en Tineke van alles zien in de Avelingen? 
...ze ook van alles verstoppen voor de volgende wandelaars? 
...Esther wel zin had in een zwemchallenge? 
...Johan op internet moest opzoeken hoe dat zwemmen ook al weer ging? 
...er door de meesten van ons hard is gewerkt aan het toenemend drijfvermogen? 
...de zwemconditie nergens meer te vinden is? 
...Bart K graag de zwemchallenge in buitenwater wilde volbrengen? 
...hij bang was voor koude handen en voeten? 
...hij zich afvroeg hoe hij deze warm moest houden in buitenwater van rond het vriespunt? 
...Suus daar wel een vies antwoord op wist? 
...je gewoon flink moet drinken van tevoren? 
...je vervolgens moet zorgen dat je voeten in de slipstream blijven? 
...ze voor de koude handen even geen oplossing wist? 
...Bart toch maar van zijn avontuur afzag? 
...hij zijn dikke wetsuit nergens meer kon vinden? 
...dat ergens verstopt zat in 1 van de vele verhuisdozen? 
...Jaap ook nog een goede tip had om warm te blijven? 
...je de dag van tevoren lekker chili con carne moet eten? 
...je tijdens het zwemmen dan lekker kan ontluchten in je wetsuit? 
...Bart uiteindelijk toch de held van de week was? 
...hij zijn kilometer zwemmen in buitenwater gewoon afgevinkt heeft? 
...hij nog net niet onderkoeld was? 
...Arend liever doucht dan zwemt? 
...wij dat allang wisten? 
...hij vooral graag met de vrouwen onder de douche stapt? 
...hij van Johan wel een koude douche moest nemen om in de sferen te blijven? 
...de afspraakjes tussen Arend en Esther steeds vroeger plaatsvinden? 
...7.00 ‘s ochtends geen probleem is? 
...de thuisfronten dat ook allemaal maar goed vinden? 
 



 

 

Wist je dat….. 
 
 
...Suus tijdens vergaderingen graag party en co speelt? 
...ze praat met haar microfoon uit in het kader van liplezen? 
...Henriette zo kon benoemen wat Suus zei? 
...Ruben zijn camera wat later aan zet? 
...hij zijn haar eerst nog moest doen? 
...Suus de brievenbus graag leegt zonder sleutel? 
...dat met sleutel wel makkelijker gaat? 
...ze dan niet uitgezaagd hoeft te worden door de brandweer?  
...Tineke en Esther maar stenen blijven verstoppen? 
...bij Lia en Job de stenen voor het oprapen lagen? 
...ze er toch steeds netjes voorbij liepen? 
...Tineke zich afvroeg of de steen er nog wel licht? 
...Johan meteen dacht dat hij bij het licht van de windmolens moest zoeken? 
...Rianne ook mee gaat doen met de buitentrainingen? 
...ze een watertemperatuur van 15 graden geen probleem vindt? 
...ze meteen een abonnement heeft gekocht? 
...Erik liever in de kano stapt? 
...Ernst en Esther als 1 van de eersten in het buitenbad zijn gesignaleerd? 
...dit letterlijk een adembenemende ervaring was? 
...het een combinatie was van diepsneeuwzwemmen, ijsblokjes vervoeren, ijsberenjacht en wakzwemmen? 
...Ernst thuis de rest van de ochtend de badkamer bezet hield? 
...dat kwam omdat hij deze ook meteen even schoon maakte? 
...hij de volgende zwemsessie toch maar in wetsuit kwam? 
...Jacques de ijsberen zelfs in het bos tegenkwam? 
...Bart hele bijzondere dingen voorstelt voor de weekchallenge? 
...de helft niet eens weet wat de opdrachten inhouden? 
...Kees echt afhaakt bij de woorden lunges en squats? 
...hij graag met Hilda luncht en zijn quad voor onderhoud weg is? 
...de TC voor hun overleg geen rekening had gehouden met de zomertijd? 
...iedereen maar in de teams-lobby bleef zitten? 
...dat ook best gezellig was? 
...er uiteindelijk toch vergaderd is? 
...Rianne zelfs dubbel in beeld was? 



 

 

 

De jarigen van April en Mei 
  
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 april Hanna van Berchum 

5 april Marinka Loeve 

5 april Hilda van Veen - de Rover 

7 april Jan Strijker 

12 april Adrienne Bikker 

12 april Danielle Bikker 

15 april Ernst van de Minkelis 

15 april Martine Stam 

19 april Danielle Terlouw 

20 april Daphne Krouwel 

20 april Peter Timmer 

20 april Roan Tromp 

25 april Esther de Jong-Mes 

25 april Joshua van Rijswijk 

25 april Celine Vlot 

27 april Djeck Bogaarts 

27 april Jelke Scheper 

28 april Jurrian Sterrenburg 

29 april Koen den Besten 

2 mei Tibor de Klark 

3 mei Luca Westra 

6 mei Carola van der Waal 

8 mei Geertje Vogel 

10 mei Jesse Boerman 

10 mei Jochem van de Minkelis 

11 mei Stephan Wouda 

12 mei Yvonne de Ruijter 

13 mei Ronald Gouda 

14 mei Eric Kant 

16 mei Laurens Buitendijk 

16 mei Eline Driessen 

17 mei Erik den Breejen 

19 mei Robert Hendriks 

23 mei Sil van Amerongen 

24 mei Pleun Rijnhout 

26 mei Sophie Klop 

27 mei Anna Kroon 

29 mei Claudia Baas 

30 mei Twan Heijkoop 

31 mei Gideon Mak 



 

 

Colofon    

    

Bestuur Functie Telefoon E-mailadres 

Johan Heikoop  Voorzitter 06-30154991 voorzitter@hgrb.nl 

- vacature- Secretaris  secretaris@hgrb.nl 

Erik den Breejen      Penningmeester 0184-701719 penningmeester@hgrb.nl 

Jesse Huisman CVR-lid 06-42763318 cvr@hgrb.nl 

Henriëtte Heijkoop   TC-lid 06-12558437  tc@hgrb.nl 

Esther de Jong    Beheerders-lid 06-24215368  beheer@hgrb.nl 

Ruben van Herwijnen Algemeen lid 06-17650043 algemeen@hgrb.nl 

Suzanne Heikoop Algemeen lid 06-40902778   

Technische Commissie (TC) / Zwemzaken      

Henriëtte Heijkoop     Commissiehoofd 06-12558437  tc@hgrb.nl 

Lia van Helden Opleidingen 0184-618546 opleidingen@hgrb.nl 

Rianne den Breejen  0184-701719 wedstrijden@hgrb.nl 

Thijs den Breejen  06-40203089  

Bart van de Minkelis                     06-46665780  

- vacature-    

Jeugdcommissie (JC)   /   Activiteiten buiten het bad     

Yvonne de Ruijter  Tevens noodnummer 06-34022046 jc@hgrb.nl 

Jeannet de Klark  06-30084818  

Joëlla den Breejen  06-13829541  

Carlijn Varekamp  06-15482575  

- vacature -     

Commissie Varend Redden (CVR)      

Jesse Huisman  06-42763318 cvr@hgrb.nl 

Ruben van Herwijnen  06-17650043  

Thijs den Breejen  06-40203089  

Suzanne Heikoop   Waarnemend 06-40902778  

- vacatures -      

PR-Commissie (PRC)    

Maartje Rietveld   Commissiehoofd 0184-651495 prc@hgrb.nl 

- vacature -  Redactie De Boei  deboei@hgrb.nl 

Elvira Baardman   Verspreiding De Boei 06-53107441  

Sanne Heeres - Bakker   Sponsoring 0184-750392  

- vacature -  Acties en / of Sponsoring   

Beheerdcommissie      

Esther de Jong    Commissiehoofd 06-24215368  beheer@hgrb.nl 

Bart Kalkman       Verhuur 06-53720370 verhuur@hgrb.nl 

Tineke Kok  06-11175965  

- vacature -  Verhuur   

Ledenadministratie      

Anne-Marie Meerkerk  06-26688361 ledenadministratie@hgrb.nl 

Contributie    

Hilda van Veen  0184-618557 contributies@hgrb.nl 

Beheer instructeurskleding      

Maartje Rietveld  0184-651495  prc@hgrb.nl 

Vertrouwenspersoon      

Lea de Ruijter  06-41693738 vertrouwenspersoon@hgrb.nl 

Peter Visser  0184-616013   

Afmelden voor de instructeurs      

Johan Meerkerk  06-21991133 woensdag 

Lia van Helden  0184-618546 vrijdag 

Contributietarieven    

Juniorleden, tot en met 15 jaar € 119,00 Per jaar 

Seniorleden, vanaf 16 jaar € 138,00 Per jaar 

Toeslag varend redden € 25,00 Per jaar 

Contributie varend redden €  69,00 Per jaar 

Rustende leden € 41,80 Per jaar 

Inschrijfgeld € 10,00 Per lid 

    
Opzeggen kan uitsluitend via de afmeldkaart, verkrijgbaar bij de ledenadministratie.   

Er kan opgezegd worden per 1 juli of per 1 januari, met een opzegtermijn van drie maanden.  


