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Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 

 

Kledingbeleid: 

Visie: ‘Reddingsbrigade Breda wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen, dat alle operationele leden in een 

uniform outfit rondlopen. Dit geeft een herkenbare, professionele en verzorgde uitstraling’ 

 

Doelstelling kledingbeleid: 

In dit kledingbeleid wordt weergegeven hoe Reddingsbrigade Breda om gaat met brigadekleding. Het beleid is 

erop gericht om een herkenbare, professionele en verzorgde uitstraling van haar operationele leden te realiseren 

tegen een voor de vereniging acceptabel kostenniveau.  

 

Voor wie geldt dit kleding beleid: 

Het kledingbeleid geldt voor alle operationele leden. Onder operationele leden wordt verstaan, die leden die 

namens Reddingsbrigade Breda een taak of rol uitvoeren. Hierbij valt te denken aan: Instructeurs, 

Commissieleden, (evenementen)bewakers en leden die mee helpen aan een PR-evenement. 

 

Kledingpakket per rol: 

Een zweminstructeur heeft behoefte aan andere kleding dan een vaarinstructeur of iemand die help bij een PR-

evenement. Daarom is in dit beleid per rol een minimaal kledingpakket bepaald o.b.v. de meest voorkomende 

activiteiten per rol. Onderstaande kledingpakketten worden kosteloos ter beschikking gesteld. 

  



 

 
 

Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 

 

Zweminstructeur: Polo-shirt Rood + Zwemshort + badslippers  

Aangezien zweminstructeurs vaak wekelijks aan het bad staan en i.v.m. inwerking van chloor op de kleding wordt 

iedere 2 jaar een nieuwe set kleding verstrekt aan een zweminstructeur. Voor badslippers wordt er eenmalig een 

declaratie van maximaal 20 euro vergoed. 

 

Vaarinstructeur: Polo-shirt Rood + Werkbroek 

Aangezien vaarinstructies minder frequent plaatsvinden dan zweminstructies, wordt er iedere 3 jaar een nieuwe 

set kleding verstrekt. 

 

Evenementen-bewaking: Bij de bewaking van evenementen zorgt de CVR dat er voor deelnemende leden, die 

geen eigen brigadekleding hebben voor minimaal een polo-shirt rood en/of een softshell. Deze kleding wordt 

beschikbaar gesteld voor de duur van het evenement en dient aan het einde van het evenement weer ingeleverd te 

worden. Bij slecht weer worden er, op basis van beschikbaarheid, werkpakken ter beschikking gesteld. 

 

PR-evenementen: Bij PR-evenementen zorgt de PR-commissie dat er voor deelnemende leden, die geen eigen 

brigadekleding hebben minimaal een polo-shirt rood en/of een softshell ter beschikking gesteld wordt. Deze 

kleding wordt beschikbaar gesteld voor de duur van het evenement en dient aan het einde van het evenement weer 

ingeleverd te worden.  

 

Commissieleden(Geen EC): Polo-shirt Rood   

Iedere 3 jaar wordt een nieuwe set ter beschikking gesteld. 

 

EC: 

De Ec wil een trui als herkenbaar kledingstuk voor evenementen(eigendruk) daaarvoor is een vergoeding van … 

beschikbaar. Eenmalig. 

 

Bestuur + Commissieleden PR: Overhemd 

Iedere 3 jaar wordt een nieuwe set ter beschikking gesteld. 

 

NRV + overige bonds-activiteiten: conform beleid bond 
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Algemene regels m.b.t. Brigadekleding: 

 Door Reddingsbrigade Breda (RBB) verstrekte kleding blijft eigendom van RBB. Kleding dient weer 

ingeleverd te worden bij ontvangst nieuwe kleding, bij beëindiging uitvoering operationele taken of bij 

beëindiging lidmaatschap. 

 Brigadekleding mag alleen gedragen worden tijdens, op weg naar en op weg terug van verenigings
1
- of 

bondsactiviteiten. 

 Tijdens verenigings- of bondsinzetten draagt ieder lid de aan hem/haar ter beschikking gestelde kleding.  

 Ieder lid onderhoud de aan hem/haar ter beschikking gestelde kleding alsof het eigen kleding betreft 

(opvolgen wasvoorschriften etc.). 

 Het bestuur kan op basis van een onderbouwd verzoek afwijken van de afspraken in dit kledingbeleid. 

 Leden kunnen op eigen kosten hun kledingpakket uitbreiden met kleding uit de Catalogus 

Reddingsbrigade kleding of andere door RBB goedgekeurde kleding. Deze kleding blijft uiteraard 

eigendom van het betreffende lid 

 Bij ernstige slijtage/defecten aan de kleding, die zijn ontstaan door normaal gebruik van de kleding wordt 

het betreffende kledingstuk kosteloos vervangen. Indien de slijtage/defect het gevolg is van oneigenlijk 

gebruik of bewust handelen van een lid, zullen de kosten voor het vervangen van het artikel op het lid 

verhaald worden. Dit laatste op basis van de reguliere restlevensduur van het artikel. 

 Indien een lid meerdere rollen/taken vervult binnen de vereniging worden overlappende artikelen in de 

kledingpakketten slecht éénmalig verstrekt. 
 

                                                 
1
 Activiteiten van RBB of andere reddingsbrigades 


