Nieuwjaarstoespraak 2021

Beste leden, instructie, jeugdleden, ouders en verzorgers van jeugdleden en oud-leden
Het bestuur van de Schiedamse Reddings Brigade wil jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
Het jaar 2020 is voor velen een bewogen jaar geweest die ook wij niet snel zullen vergeten.
Het jaar begon zoals elk jaar begint, met een nieuwjaarsreceptie in onze multifunctionele ruimte
voor onze instructeurs en senior leden. Er waren lekkere hapjes gemaakt door veel leden en
iedereen genot van de hapjes en van het bij elkaar zijn. Het was het begin van het jaar zoals je dat
graag doet.
Echter in maart ging het anders worden. Vlak voor het diploma zwemmen hoorde we dat er een
lockdown kwam. Als bestuur ben je dan heel druk om alles te herorganiseren, te regelen.
We kregen het gelukkig voor elkaar om voor de zomervakantie ondanks de aangepast regels weer
zwemlessen te geven en kon er voor de diploma’s ABC zelfs afgezwommen worden.
Na de zomervakantie begonnen we voortvarend met de zwemlessen. Helaas werden de regels steeds
strenger en moesten we in november 2 weken stoppen met de zwemlessen en en per december
moest het zwemmen weer gestopt geworden.
Wat zijn we als bestuur trots op iedereen die zich heeft ingezet in deze vreemde tijden.
Wat zijn we trots op onze leden dat ze ons het vertrouwen geven en steeds weer blijven komen
zwemmen.
Wat zijn we trots dat we dit jaar toch 2 keer diploma hebben kunnen zwemmen dankzij de
flexibiliteit van de instructie, examinatoren, leden, ouders en verzorgers van jeugdleden.
Als SRB gaan we het financieel nog zwaar krijgen, want zonder zwemlessen geen kaart verkoop en
zonder evenementen waren er geen beveiligingen nodig.
We zullen met zijn allen er hard aan moeten werken, zodat we in 2027 ons 100jarige jubileum
kunnen vieren.
We hebben 2020 afgesloten met gemengde gevoelens, er is pijn, verdriet, boosheid, onmacht, maar
de trots die we als bestuur voelen staat bovenaan.
Laten we het jaar 2021 beginnen met een gevoel van trots op de SRB.
We staan als SRB midden in de gemeenschap. We hebben verbondenheid, veerkracht en daadkracht.
We gaan natuurlijk verder met ons motto:
Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.
We zullen snel moeten gaan zoeken naar financiële oplossingen.
We zullen werken aan het optimaliseren van ledenadministratie en documenten.
We zullen verder gaan met het opleiden en scholen van ons instructiekader om de kwaliteit van de
zwemlessen hoog te kunnen houden.
We zijn ervan overtuigd dat we als gezonde vereniging ons 100jarig jubileum gaan halen.
We wensen iedereen een goed, gezond en sportief 2021 toe en zien jullie graag weer actief bij onze
vereniging.
Namens het bestuur,
Martha de Bruin, voorzitter SRB

