Jaarverslag Bootcommissie 2016‐2017
Afgelopen jaar zijn de boten weer bij vele evenementen ingezet. Leuk blijft dat ook steeds meer
organisaties ons weten te vinden zoals het Kwakelfestival (een hopelijk terugkerend evenement) en
de bewaking bij het inhangen van de Hef in Rotterdam (eenmalig) en de Hengelsportdag in
Vlaardingen (ook eenmalig).
Ook kwamen de vele jaarlijkse evenementen weer terug zoals: 5 mei bewaking bij de surfplas, het
loggerfestival, De survivalrun, de Head first race op de roeibaan in Zevenhuizen, de Furiade en de 2
sinterklaas intochten. Velen zien de Vlaardingse Reddingsbrigade hier graag bij terug komen.
Ook een inmiddels jaarlijks evenement waar we trots op zijn is de Reddingsboot dag, afgelopen jaar
voor de 2e keer georganiseerd en waar we ook weer mooie contacten hebben kunnen leggen. Vele
sponsors en geïnteresseerden hebben we kunnen laten ervaren wat het is om met een snelle boot
op de waterweg te varen! Speciale dank hierbij ook aan BBQ Restaurant ZieZo aan de Koningin
Wilhelmina haven die we als uitval basis hier voor mogen gebruiken.
De boten staan al weer 2 jaar opgeslagen bij Caravanstalling Poot. Dit wordt ons door de heer Poot
aangeboden als donatie aan onze vereniging en hier zijn we hem erg dankbaar voor. De materialen
zijn in 2017 eindelijk ook vanuit Barendrecht verhuist en bij Poot ondergebracht. Wij hebben hier nu
onze eigen hoek gekregen waardoor we weer wat makkelijker over onze materialen kunnen
beschikken.
De zoektocht naar een eigenlocatie blijft onverminderd door gaan. Zijn hier tips of ideeën voor dan
horen wij dat graag.
Is dan alles helemaal goed? Nee helaas niet: Voor de bewakingen blijft het trekken en zoeken om
mensen te krijgen. Het groepje schippers is erg krap en ook hier zouden we graag uitbreiding in zien.
Heb je interesse of wil je meer info informeer dan is bij ons.
Ook zitten we met problemen met het materiaal, 2 van de 4 boten zijn oud en versleten aan het
raken. De motoren zijn nog helemaal goed maar de boten zelf beginnen echt op te raken. Graag
zouden we deze 2 dan ook in willen ruilen voor 1 goede boot zodat we weer wat jaren voor uit
kunnen.
De belangrijkste investeringen die door de bootcommissie afgelopen jaar gedaan zijn:
1. Onderhoud van 3 motoren
2. Aanschaf van nieuwe redvesten.
3. Diverse kleine dingen aan de boten.
Als laatst wil ik een ieder die zich voor de bootcommissie heeft willen inzetten in 2017 hartelijk
bedanken. Speciaal nog even de mensen die klaar staan om met de eigen auto boten naar de locaties
te brengen, onze teamleider die onwijs veel uren in het werk steekt en altijd bereid is weer dingen te
regelen. Uiteraard de schippers, zonder hun zouden we niet kunnen varen en missen we een stuk
aan inkomsten en een flink stuk aan naamsbekendheid.
Namens de Bootcommissie,
Mark van Niel

