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Jaarverslag bootcommissie 2011 
 

Beste leden van de Vlaardingse Reddingsbrigade 

 

Het afgelopen jaar heeft onze bootcommissie niet stil gezeten. We zijn dit jaar begonnen met een jaarvergadering van 

onze commissie op 16 januari 2011. Hierin is besproken wie welke functies bekleed in het komende jaar en wat er 

gedaan moest worden. Deze indeling zag er als volgt uit: 

 

Teamleider 2011 : Jeroen van Niel (schipper, opstapper) 

Teamleden 2011 : Marko Brons (schipper, EHBO’er), Stefan van Doorn (Schipper, opstapper), Mark van Niel 

(schipper), Claus Nuy (schipper), Edwin van Rijn (schipper), Peter Smit (Schipper, opstapper), Marcel van 

Steekelenburg (opstapper), Idwer Vollering (Schipper, opstapper). 

Dit jaar hebben Stefan, Peter en Idwer zelfstandig hun vaarbewijs gehaald en onder toezicht van de teamleider hebben 

ze leren varen met onze boten. Dit gaan we voortzetten in de komende jaren.  

 

Tevens hebben we afgelopen jaar een beroep kunnen doen op: 

Raymon Batenburg (opstapper), Elvera de Goede (opstapper), Leanne Hermann (Schipper, opstapper), John de Krieger 

(opstapper), Kevin de Krieger (opstapper), Paul van der Meer (opstapper), Iwan van der Meiden (opstapper), Astrid van 

Niel (opstapper), Dinka van Niel (opstapper), John Nuy (schipper), Huug Paalvast (opstapper),  Alie Vink (opstapper en 

schipper in opleiding), Gabriel Voogt (opstapper). Stephan van Dorp (opstapper) (als ik mensen vergeten ben te 

noemen, mijn excuus hiervoor) 

 

Al met al een leuke groep om de evenementen te bewaken. Maar we kunnen er altijd nog meer gebruiken!!! 

 

We hebben in het afgelopen jaar bij 14 evenementen onze boten ingezet. Het ene evenement gingen we met één boot 

het andere met alle drie. 

 

De boten staan nog steeds gestald in de botenloods aan de Hoflaan (oude brandweer kazerne) maar hier gaat halverwege 

2012 een eind aan komen. We zijn wel bezig met een nieuwe loods, maar hier lezen jullie meer over in het verslag van 

de teamleider nieuwe botenloods (Stefan van Doorn) 

 

Om de boten te water te laten hebben we dit jaar gebruik kunnen maken van de helling bij de WSV De Fuut en de 

helling aan de Hoflaan, de hijskraan van de firma ‘VOPAK’ in Vlaardingen en de hijskraan van de firma ‘De Haas’ in 

Maassluis. 

 

Dit was even in het kort het jaar 2011. 
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