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Doop Reddingsboot “De Pionier”
Burgemeester Annemarie Jorritsma-Lebbink heeft op 21 juni de nieuwe reddingsboot van de
Almeerse Reddings Brigade gedoopt. De burgemeester is beschermvrouwe van de
reddingsbrigade en gaf de boot ook een naam: ALM329 Reddingsboot “De Pionier”. Deze
reddingsboot is de vervanging van de ALM129 Reddingsboot Albertus II.
Pionieren
 De naam van de nieuwe reddingsboot is met zorg gekozen. Als er iets typisch is voor Almere,
dan is dit pionieren: nieuwe dingen doen, vooruit blijven kijken, open staan voor verandering.
 In 2011 is er opnieuw gekeken naar de taken van de Almeerse Reddings Brigade en zijn er
nieuwe subsidieafspraken gemaakt. Deze nieuwe manier van werken en de noodzaak van
vervanging van de oude reddingsboot hebben deze boot tot stand gebracht.
 Uniek aan de zoektocht naar een nieuwe boot was dat er begonnen is met de motor. Yanmar
Europe BV schonk een 260PK 6BY Inboard dieselmotor en toebehoren. Daar is door een
groep ervaren schippers en opstappers in samenwerking met het bestuur de best mogelijke
boot, geschikt en passend bij het werk van de reddingsbrigade, omheen gezocht die past binnen
de subsidieafspraken.
 Omdat er nog een bedrag open bleef staan heeft GME Holding BV een geldbedrag geschonken.
 Een prima samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en reddingsbrigade.
Inzetgebied
 Reddingsboot “De Pionier” zal ingezet worden bij de strandbewaking en bij evenementen
in, op en aan het water en natuurlijk bij hulpverlening aan watersporters.
Vereniging
 De Almeerse Reddings Brigade is een vereniging die bestaat uit 225 (jeugd)leden. De
vereniging voert een taak uit voor de Gemeente Almere, namelijk de strandbewakings- en
preventieve taak op en nabij het Surfstrand Almere Haven en het Almeerderstrand in
Almere Poort en ontvangt hier subsidie voor.
 De Almeerse Reddings Brigade heeft zich bij haar oprichting op 6 maart 1985 het volgende
doel gesteld en dat tot op heden ook nageleefd: "Om hulp te verlenen aan drenkelingen en
het voorkomen van waterongevallen."
 Daartoe heeft de vereniging twee hoofdactiviteiten:
1. Het leren van Zwemmend Redden aan mensen tussen de 5 en 80 jaar
2. Het bewaken van de stranden en buitenwateren van Almere in de breedste zin van het
woord
 Om deze hoofdactiviteiten uit te voeren zetten de vrijwilligers zich in voor de volgende taken:
1. Aanleren Zwemmend Redden
2. Aanleren Waterhulpverlening/ Varend Redden
3. Strandbewaking & preventie
4. Evenementenbewaking
5. Rampentaak
<<
Clubhuis :

Sluiskade 23-25

Z.O.Z.

postadres:

>>
Postbus 50286

KvK-nummer:

40061527

telefoon 036-5314906
1353 BT Almere
1305 AG Almere
bankrekeningnr.: 49.888.77
Lid van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen / Reddingsbrigade Nederland

Almeerse Reddings Brigade
Pers- en PromotieCommissie
Patricia van den Hoek-Werkman
ppc@ AlmeerseReddingsBrigade. nl
www. AlmeerseReddingsBrigade. nl
beschermvrouwe: Burgemeester van Almere mevr. A. Jorritsma-Lebbink

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 Patricia van den Hoek-Werkman (voorzitter) op telefoonnummer 06-12991477.
Bij de doop waren aanwezig:
 Afvaardiging van Yanmar Europe BV: sponsor van de motor en toebehoren
 Eigenaar GME: Sponsor van een geldbedrag
 Een groot aantal van onze (jeugd)leden en hun ouders
 Enkele oudleden
 Relaties uit de watersportwereld, van hulpdiensten en van Gemeente Almere
 Zusterbrigades
We stellen het zeer op prijs wanneer u aandacht wilt besteden aan dit persbericht.
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