

Word ook donateur van
Reddingsbrigade Nederland!

Bovendien zetten reddingsbrigadeleden
zich bij vele waterrijke evenementen in.
Al dit werk wordt gedaan door goed
opgeleide vrijwilligers. Om de taken
te kunnen uitvoeren, hebben wij
echter meer nodig dan mensen alleen.
Opleidingen, reddingsmaterialen
en de inzet; dit alles kost veel geld.
Het bekostigen redden wij als algemeen
nut beogende instelling (ANBI) niet
alleen. Daarbij is uw steun hard nodig!

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Rekeningnummer:

Ten name van:

Adres:

Hiermee geeft u toestemming aan Reddingsbrigade Nederland (KNBRD, NL14 INGB 0000 0076 25) om een incasso-opdracht
te sturen naar uw bank om jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Reddingsbrigade
Nederland. Als u het met deze afschrijving niet eens bent, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

Kenmerk machtiging:

IncassantID: NL79ZZZ405313360000 (doorlopende machtiging SEPA)

Postcode:

Bedrag:

Ondergetekende machtigt Reddingsbrigade Nederland om jaarlijks (tot wederopzegging)
eenmalig onderstaand bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

JA, IK WORD DONATEUR VAN

Nederland is een waterland.
De Reddingsbrigade wil Nederland
laten genieten van haar water. Dat doen
wij door mensen te leren zwemmen
en zichzelf en anderen te redden.
Ook leiden wij mensen op tot schipper
van een reddingsboot of waterscooter
en tot reddingsbrigadechauffeur die
met zwaailichten en sirene mag rijden.
Verder houden wij preventief toezicht
op de veiligheid van mensen die in,
op en langs het water recreëren en
verlenen wij actief hulp als dat nodig is.
Zo maken wij veiliger waterplezier
mogelijk!

WIJ HELPEN U!
STEUNT U ONS?

Is uw kind terecht en bent u herenigd? Word niet boos, maar wees
blij elkaar weer te zien. Troost hem of haar indien nodig.

Is uw kind vermist? Waarschuw direct een lifeguard van de Reddingsbrigade, meld de vermissing (zo mogelijk) ook bij een strandtent en
begin te zoeken, met uw mobiele telefoon in de hand.

Houd uw kind altijd in de gaten, zowel op het strand als in het water.
Blijf in het water op armlengte afstand van uw kind.

Spreek een herkenbaar vast punt af om naar toe te gaan als jullie
elkaar zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld een strandtent of een verdwaalpaal
met een bepaalde afbeelding of kleur.

Doe uw kind een 06-polsbandje om
en schrijf daarop zijn/haar naam
en uw telefoonnummer.

Neem uw mobiele telefoon mee, volledig opgeladen en met het
geluid (hoorbaar) aan.

Dokweg 149
1976 CA IJmuiden
0255-545858
info@reddingsbrigade.nl
www.reddingsbrigade.nl
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Het is een veelvoorkomende situatie op
het strand en bij (waterrijke) evenementen;
ouders die een kind uit het oog verloren zijn. Jaarlijks raken
honderden kinderen op het strand tijdelijk vermist. Daarom geeft de Reddingsbrigade
deze preventietips aan ouders voor een veilig dagje op het strand met kleine kinderen.

VEILIG OP HET
STRAND MET
KLEINE KINDEREN

Kijk elke dag naar PAW Patrol op Nick Jr!
www.nickjr.tv

www.reddingsbrigade.nl

ZUMA

VEILIGER

OP HET STRAND
MET TIPS VAN
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Houd het strand schoon. Berg
afval op of gooi het in de afvalbak.

Graaf op het strand geen diepe
kuil. Instorting kan tot verstikking
leiden.

Smeer je goed in om verbranding
door de zon te voorkomen.

Ben je gebeten door een kwal?
Ga dan met je ouder of begeleider
naar de post van de Reddingsbrigade of spoel de zere plek met
(zee)water af.

Gebruik bij wind die richting de zee
waait geen drijvende voorwerpen.
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Kun je niet zwemmen, maar wil je
toch het water in? Ga dan altijd
samen met een volwassene en niet
verder dan je knieën
knieën.

Zwem en speel nooit alleen
in het water.

Zwem waar dat mag én lifeguards
van de Reddingsbrigade toezicht
houden.

LEES DE TIPS VAN ZUMA!

GENIETEN IN, OP EN LANGS HET WATER?

LIFEGUARDS ZIJN
GEKLEED IN GEEL
EN ROOD!

Niet zwemmen!
Deze vlag wordt gehesen als
de condities van het (zwem)
water zeer gevaarlijk zijn.
Zwemmen, baden en andere
activiteiten op of in het water
worden ten zeerste afgeraden.

De rode vlag:

?

De zwart-wit
geblokte vlaggen:

De gele vlag:

Let ook op de
waarschuwingsborden
bij het water, waarmee
wordt aangegeven
waar een sterke stroming is. Ga daar niet
het water in!

Kind gevonden!
Deze vlag geeft aan dat er een
kind is gevonden dat haar/zijn
ouders en/of begeleiders mist.
Ouders/begeleiders die een
kind missen, worden verzocht
zich direct bij de reddingspost
te melden.

De vraagtekenvlag:

Watersportgebied!
Deze vlaggen geven een
afgebakende watersportzone
aan. Zwemmen in het gebied
ertussen wordt ten zeerste
afgeraden.

Lifeguards aanwezig!
Deze vlag geeft aan dat de
reddingspost is geopend
en in het werkgebied van de
reddingsbrigade toezicht
wordt gehouden door
gekwaliﬁceerde lifeguards.

Pas op met zwemmen!
De windzak wordt gehesen
bij een aﬂandige wind en/of
stroming. Deze geeft aan
dat het onveiling is om met
(opblaasbare) drijfmiddelen
het water op te gaan.

Pas op met zwemmen!
Deze vlag wordt gehesen als
de condities van het (zwem)
water gevaarlijk zijn. Zwemmen,
baden en andere activiteiten
op of in het water worden
afgeraden. Zwemmers en baders
moeten extra voorzichtig en
waakzaam zijn.

De rood-gele vlag:

De oranje windzak:

WAT BETEKENT DIE STRANDVLAG?

1970 WB IJmuiden

Antwoordnummer 526

Reddingsbrigade Nederland

Kijk elke dag naar PAW Patrol op Nick Jr! www.nickjr.tvv

Geen
postzegel
nodig

De puppy’s
hebben lekker
een dagje vrij en zijn
op het strand.
Het is belangrijk dat
ze allemaal bij
elkaar blijven en
niet in hun eentje
afdwalen.

KLE
UR I
N!
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