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Activiteitenplan vereniging Reddingsstation Zeevang 

 

1 Historie 
 

Reddingsstation Zeevang is in 1987 ontstaan op initiatief van enkele bewoners, o.a. de 

beheerder van natuurzwembad Warder, uit Warder naar aanleiding van een incident op het 

Markermeer waarbij een bootje in de problemen kwam en hulp met slechts beperkte 

middelen geboden kon worden. Deze ad-hoc actie hebben de bewoners van Warder aan het 

denken gezet en al snel werd besloten om dit te gaan organiseren in een speciaal daarop 

ingerichte vereniging. Vrij snel daarna werd aansluiting gezocht met de KNBRD en werd de 

eerste reddingsboot (een Vlet) door de KNBRD beschikbaar gesteld. Deze werd in een 

zeecontainer aan de kade van de Markermeerdijk geïnstalleerd.  

Het aantal vrijwilligers, de meeste met een verbintenis met het plaatselijke 

natuurzwembad, groeide en het aantal acties op het water namen ook toe. Al snel bleek dat 

de vlet onvoldoende bestand was tegen het ontstuimige water van het Markermeer en werd 

de eerste Rib (naam: De Beer) aangeschaft.  

In 1995 werd met het televisieprogramma “de uitdaging” een nieuw pand neergezet. Tevens 

werd een extra reddingsboot middels een inzameling bekostigd (Simac). Deze laatste, een 

voormalige offshoreboot, was door zijn robuustheid en motorvermogen de 

ontstuimigheden van het Markermeer de baas. Na enkele jaren werd door een zeer 

succesvolle inzamelingsactie reddingsboot de beer vervangen door een grotere rib die ook 

“De Beer” is gaan heten. Beide boten vormden en vormen nog steeds de vloot voor de 

inzetbaarheid van Reddingsstation Zeevang. Gedurende de jaren heeft het reddingsstation 

zich ontwikkelt tot een volwaardig en door KNRM, Reddingsbrigade Nederland en 

Nederlandse Kustwacht  erkende reddingsorganisatie. Deze erkenning heeft met name 

geleid tot de officiële KNRM gelieerde status waarbij Reddingsstation Zeevang zich heeft 

verplicht te kunnen voldoen aan met de eisen mbt geoefendheid en beschikbaarheid van 

mensen, beschikbaarheid van boten en andere middelen die KNRM stelt. Voor 

Reddingsstation Zeevang is deze erkenning belangrijk geweest en heeft de eerste schreden 

naar een verdergaande professionalisering ingeluid.  

In de afgelopen jaren heeft Reddingsstation Zeevang zich steeds verder ontwikkeld en is de 

inzet van de hulpverlening van kwalitatief hoog nivo. Zo is het reddingsstation in 2014 ook 

onderdeel van het door Reddingsbrigade Nederland opgezette RVR (regionale 

voorzieningen reddingsmiddelen) plan geworden. Door teruglopende sponsoring en 

toenemende kosten is het de afgelopen jaren niet meer gelukt om de begroting sluitend te 

krijgen en zal het uitvoeren van een nieuw plan de toekomst van het Reddingsstation 

moeten veiligstellen. 
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2 Huidige situatie 
 

2.1 Mensen 
Het is in eerdere jaren lastig geweest om nieuwe leden te werven ondanks diverse pogingen 

middels media en eigen netwerk. In 2014 hebben zich 4 personen gemeld waarvan 3 nog 

aanwezig zijn en 1 waarschijnlijk in 2015 komt. Er heeft zich inmiddels nog een vrijwiller 

van Reddingsbrigade Hoorn gemeld. Ondanks deze toestroom is het aantal leden dat direct 

inzetbaar is voor acties op het water beperkt tot ongeveer 15. Daar gaat de beschikbaarheid 

uiteraard nog af. De motivatie van de vrijwilligers is erg goed. Trainingen worden door een 

vaste groep regelmatig bezocht en de status van de vaardigheden neemt toe. 

 

2.2 Materieel 
Materieel kan gesplitst worden in de opstal: het botenhuis, kantine, pakkenhok, diverse 

voorzieningen en de beide boten. De opstal is recentelijk geheel vernieuwd en dus in 

uitstekende staat van onderhoud. De lieren die beide boten lanceren dan wel terughalen 

zijn nieuw. Het station beschikt over een AIS zender en is steunpunt in het KNRM AIS 
netwerk. Verder is de commandopost, een afgesloten ruimte in de bovenbouw, voorzien van 

2 marifoons en een computer. De ruimte is met deuren en rolluiken afgesloten en van een 

inpandig alarm voorzien. De beide boten zijn van verschillende leeftijd en staan op oude 

trailers die niet meer achter een auto kunnen maar wel geschikt zijjn voor de toepassing. De 

Beer is de jongste boot uit +/-2003, motor uit +/- 2003, staartstuk uit 2014. Boot verkeert 

in prima conditie Recentelijk volledige bedrading vervangen en de console vernieuwd om 

de diverse monitoren in te kunnen bouwen zonder de console te hoeven verhogen. De 

Simac is van 1983, motor 2000 en staartstuk 2013,  en heeft jaarlijks groot onderhoud 

nodig. De spiegel van de Simac kan nog mee maar vertoont vocht in de spiegel. Beide boten 

zijn wat betreft de instrumentarium identiek uitgevoerd. Beide boten hebben de volgende 

uitrusting: 2x DSC marifoon, SIMRAD plotter, SIMRAD breedband Radar, AIS, en een digitaal 

kompas. Alle kaarten zijn up-to-date.  

 

2.3 Financiën 
In de afgelopen jaren draait het station, wanneer de afschrijvng van de boten meerekend 

wordt een verlies van ongeveer € 10.000 per jaar. Dit wordt veroorzaakt door het uitblijven 
van donaties en sponsoring. Normaal brachten enkele bedrijven een redelijk bedrag binnen, 

echter nu al enkele jaren niet meer. Tevens is door de aanwezigheid van een berger op het 

Markermeer het aantal incidenten en de daaraan gekoppelde donaties behoorlijk 

teruggevallen. Het mogelijk terugbrengen van de vloot van 2 naar 1 boot bespaart 

welliswaar onderhoud en brandstofkosten echter 2 boten leveren wel inkomsten uit 

evenementen op terwijl het station evengoed standby voor alarmeringen blijft. Met een 

reserve van rond de € 60.000, bestemd voor de vervanging van de Simac die is 

afgeschreven, betekent dit dat de vereniging in de huidige vorm binnen 6 jaar moet stoppen 

of tot verkoop van een boot over moeten gaan om het nog een paar jaren uit te houden. Dit 

zal de hulpverlening op het water niet ten goede komen. 
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3 Ambitie en toekomst 
 

Als zelfstandig KNRM gelieerd station door 

Om als zelfstandig KNRM gelieerd station door te kunnen blijven gaan betekent dat de huidige 

financiële situatie op korte termijn dusdanig zal verbeteren dat het station tenminste 

kostendekkend zou moeten zijn. Hiervoor zouden nieuwe inkomsten gegenereerd moeten 

worden of permanente sponsoren geworven moeten worden. Tevens zal scherp aan de 

kostenkant gekeken moeten worden. Op dit moment heeft ons station 2 boten beschikbaar maar 

het aantal alarmeringen verantwoord geen 2 boten. Echter een tweede boot is essentieel om 

inkomsten uit evenementen te genereren en ook nog beschikbaar te blijven voor 24/7 inzet 

tijdens alarmeringen. Een alternatief scenario zou kunnen zijn om 1 van de boten te verkopen. In 

dat geval zou tijdens evenementen het station of uitgemeld staan bij KWC dan wel met de 

diverse organisaties van de evenementen overeen moeten komen dat de reddingboot het 

evenement verlaat. Echter niet alle evenementen vinden in het noordwestelijjk deel van het 

Markermeer plaats waardoor dit niet een echte oplossing is. Gekeken zal moeten worden naar 

een andere vorm van samenwerking ten einde te kunnen overleven. 

 

3.1 Mensen 
Opleidingsplan 

Op dit moment is 75%van de bemanning zodanig getraind en geschoold dat zij geheel 
zelfstandig als opstapper en als schipper kunnen uitrukken en optreden. Dit geldt ook voor 
diploma’s en certificaten die zijn behaald door de bemanning is up-2-date. De overige 25% 
staat voor 2015-2016 in de planning, om deze op hetzelfde niveau te krijgen.  
 
Dat neemt niet weg dat we ernaar streven om in de toekomst elk bemanningslid van station 
Zeevang voor de volle 100% te trainen en te scholen. 
 
 
Hoe doen we dit? 

Bij Zeevang wordt ‘professioneel’ vertaalt in vakmanschap. Vakmanschap heeft niets te 
maken met betaald of onbetaald werk. Het heeft te maken met ervaring, kennis, 
levenswijsheid en passie. Hart voor de zaak. Professionaliteit komt met de jaren. Je wordt 
niet als redder geboren, maar het helpt wel als je ermee wordt grootgebracht. Het is een 
grote uitdaging om voor de toekomst van de kennis en ervaring van professionele 
vrijwilligers door te geven aan nieuwe, jonge en enthousiaste vrijwilligers. Vanwege een 
afnemende instroom van vrijwilligers met een nautische achtergrond wordt meer dan in het 
verleden aandacht besteed aan opleiden en oefenen. Daarnaast is het verwachtingspatroon 
van de hulpvrager ook dusdanig dat professionaliteit als vanzelfsprekend wordt ervaren. 
Maar bovenal vraagt het redden onder soms moeilijke omstandigheden een gedegen 
opleiding en kennis van het vaargebied en de wisselende omstandigheden die zich daar 
voordoen. Het veelvuldig oefenen in het eigen vaargebied is de beste manier om deze 
kennis bij te brengen. De vrijwilligers moeten professioneel kunnen optreden: zeker van 
zichzelf zijn en het werk in één keer goed doen. Daarom is goed opleiden en regelmatig 
oefenen noodzakelijk. Niet alleen voor de hulp aan derden maar ook voor de eigen 
veiligheid. Het opleiding- en oefenbeleid is er dan ook op gericht de professionaliteit van de 
bemanningen zeker te stellen en te borgen. Om deze reden wordt het  reddingstation en 
haar bemanningsleden in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen en regelmatig te 
oefenen. 
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Motivatie 

De motivatie om bij een reddingsstation als Zeevang zich aan te sluiten ( zou moeten zijn / 

is) dat je te allen tijde met ondersteuning van het thuisfront en zonder je eigen veiligheid uit 

het oog te verliezen mens en dier in geval van nood kan helpen. Waarin het ultieme is om na 

een redding van mens of dier levend dan wel overleden hem/haar (terug) te herenigen met 

familie en/of vrienden. Om zo weer verder in het leven te kunnen gaan ofwel afscheid te 

kunnen nemen van een dierbare en daardoor het verlies beter te kunnen verwerken. Ofwel 

alles in een zin samengevat;  

 

We doen dit om die ene keer dat het ertoe doet het verschil te kunnen maken. 

 

Door middel van regelmatige gesprekken met alle vrijwilligers zijn wij van plan de 

motivatie te blijven pijlen en onze aandacht voor diverse personen bij te sturen wanneer we 

merken dat de motivatie wegzakt. Verder zullen we ook de visie op ons 3 jarenplan goed bij 

de vrijwilligers op het netvlies brengen om zo een gemeenschappelijk en attractief doel te 

kunnen borgen. Ook zullen we scherper blijven op vrijwilligers die ons naar de toekomst toe 

weinig te bieden hebben of niet kunnen of willen voldoen aan de eisen die we stellen. Voor 

mogelijke negatieve situaties op het water met bergers hebben wij instructie van de KNRM 

gehad en dit zullen we komende jaren goed blijven herhalen.  

 

Continuiteit 

Continuiteit zal een belangrijk punt van aandacht blijven de komende jaren. Uiteraard zal 

een vaste kern de komende jaren wel blijven maar dit alleen zal onvoldoende zijn om de 
beschikbaarheid voor een alarmering te kunnen borgen. Continuiteit hangt samen met 

motivatie, ergo als de vereniging interessante mogelijkheden kan bieden is een vrijwilliger 

eerder bereid zijn tijd op te offeren dan wanneer dat niet zo is. We streven er naar om een 

team van vrijwilligers vast te houden die met hart en ziel voor ons doel gaan en die trots 

zijn op wat we bereikt hebben en willen bereiken. 

 


