
Keuring reddingsvesten 2022. 

− Op verzoek van de penningmeester opgezet als “activiteit”. i.v.m. automatische facturering. 

Moet echter toch handmatig aangevuld worden met de pas achteraf bekende omslag voor 

vervoerskosten en de (persoonsgebonden) reparatiekosten.

− aankondiging via Nieuwsflits drie weken voor aanvang inlevertermijn, tegelijk ook 

mededeling op de site en openstelling inschrijving.

− inlevertermijn laatste twee weken van augustus.

(rekening houden met  vakanties, daarom ruime termijnen aanhouden)

− -aantal vesten onderschat, uitgangspunt was ~40, bleek 70! Veel vesten in 2019, 2020 en 

2021 niet ingeleverd ivm Corona? 

− verhuisdozen van Ikea net groot genoeg voor 22 Vivo 100 vesten, de Secufits passen net in 

de iets kleinere doos van Action. 9 stuks plus 1 Vivo blijft net beneden 10 kg. (laagste tarief 

PostNl) 

− Vervoer per eigen auto bleek aanzienlijk goedkoper dan – verzekerd – vervoer via 

pakketdienst. PostNl:  twee pakketten > 10 kg en 2 pakketten < 10 kg kosten verzekerd 

vervoer ruim 71 euro! Onverzekerd is goedkoper, maar riskant want de aansprakelijkheid 

voor een onderweg verdwenen doos met > 20 vesten ( = > 2000 euro! ) ligt dan wel bij de 

persoon die ze ophaalt uit het clubhuis!)

− Ga er maar van uit dat de E-mails en mededelingen op de site niet goed gelezen worden. 

Volgende keer ook een groot bord bij de dozen met daarop de tekst :”EERST 

INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE Alstublieft” .

− Ook de inlevertermijn wordt opgerekt, ga er maar van uit dat er al voor en na de data van 

inlevering vesten worden ingeleverd. Dozen dus vroeg neerzetten en laat ophalen!  

− Ga er ook maar van uit dat meerdere deelnemers zich toch niet ingeschreven hebben en 

nagebeld moeten worden (of handmatig toegevoegd aan de lijst van deelnemers in E-

captain). Komt voor een deel omdat de sjabloonpagina “inschrijven voor activiteiten” v.d, de

site erg onduidelijk is.

− Namen vd deelnemers overgezet op keuringscertificaten van Secumar, te downloaden van 

hun  website ( https://www.secumar.com/nl/product/secumar-servicing/ )

− Na keuring de vesten op hangertjes opgehangen, in de kleedkamers, op alfabetische 

volgorde. Dit is de enige manier om te voorkomen dat zo'n aantak vesten een giga-puinhoop

wordt. Disposable hangertjes zijn gratis te verkrijgen bij kringloopwinkels, als je tenminste 

op tijd begint met ze te verzamelen. 


