De Roermondse Reddingsbrigade (RRB)
is opgericht in 1934 en houdt zich bezig
met het voorkomen en bestrijden van
ongevallen op en rondom het water. Dit
doen we door middel van Zwemmend
Redden en Varend Redden (opgericht in
1969).
In het waterrijke Roermond is niet
alleen zwemmen, maar ook pleziervaart
een groot genot. Jaarlijks gebeuren er
vele ongelukken op en rondom het water.
In geval van nood is het dus belangrijk
dat je weet wat je moet doen en hoe je
kunt helpen! Dit kun je leren bij de
Reddingsbrigade.
Het programma van de Reddingsbrigade
bestaat uit een reeks van brevetten en
diploma’s die je kunt halen. Ook krijg je
theorielessen over waterhulpverlening.

De Roermondse Reddingsbrigade is een
non-profit organisatie en een bloeiende
vereniging met circa 140 leden. Wij zijn
aangesloten bij de koepelorganisatie
Reddingsbrigade Nederland – Koninklijke
Nederlandse Bond tot het Redden van
Drenkelingen (KNBRD).

De RRB heeft een afdeling genaamd AVR
(Afdeling Varend Redden). De AVR is
voornamelijk actief op de Maasplassen,
hun commandopost is gelegen aan De
Weerd. Hier doen ze van alles. Denk aan
preventie van ongevallen, het redden van
drenkelingen, het slepen van schepen,
(water)hulpverlening en
duikwerkzaamheden. Je zult ze
regelmatig tegenkomen met
evenementen op en rondom het water.
Denk hierbij aan Solar Weekend
Festival, de intocht van Sinterklaas en
Roermond city swim.
De AVR heeft veel vrijwilligers nodig om
operationeel te blijven. Zodra je alle
diploma’s van zwemmend redden hebt
gehaald of een leeftijd hebt van 16 jaar
kun je doorstromen naar de AVR en daar
je kennis verbreden.
Kijk voor meer informatie op onze
website.

Wij danken ons bestaan aan de inzet
van vele vrijwilligers. Zo staan ook al
onze (hulp-)instructeurs wekelijks
vrijwillig aan het bad. Als jij je life
saver hebt gehaald en je verder wil
ontwikkelen kun je zelf hulpinstructeur
worden! Je wordt dan jaarlijks
bijgeschoold en kunt zelfs een
instructeursopleiding volgen. Dit

Het bestuur

betekent dat je dan zelfstandig les
mag geven.
Van alle volwassen kaderleden wordt
verwacht dat zij een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) kunnen

Contactgegevens:

overleggen om bij te dragen aan een

Roermondse Reddingsbrigade

veilige omgeving.

Postbus 1125
6040 KC Roermond
www.roermondsereddingsbrigade.nl
bestuur@roermondsereddingsbrigade.nl
tel. 06-23239319 (zondag; 17.00-19.30)

Elke zwemmer een reddend
zwemmer. Word jij lid van
de Reddingsbrigade?

