
Uw suggesties om
samen te zorgen voor
meer veiligheid op en
rond de Zeeuwse
wateren zien wij graag
per e-mail tegemoet via
zeeland@knrm.nl
Of kijk op:
www.knrm.nl

De KNRM is opgericht op
11 november 1824 en wordt
sindsdien uitsluitend door
vrijwillige bijdragen in
stand gehouden.
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Zeeuwse  
KNRM-Reddingstations
Samen zorgen wij voor veiligheid 
op en rond het water

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Steun de Zeeuwse reddingstations
De KNRM is een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisatie en  
ontvangt geen subsidie van de overheid. Om de exploitatie van ongeveer  
18 miljoen euro dekkend te krijgen, is de KNRM afhankelijk van goede 
gevers. In dat kader willen wij u in overweging geven een (structurele) bij-
drage te leveren aan het reddingstation bij u in de buurt. Het reddingstation 
is onderdeel van uw regio. Hopelijk kunnen de vrijwillige redders niet alleen 
op lokale sympathie rekenen, maar ook op daadwerkelijke steun uit de regio.

Wat vragen wij van u?
Deelnemende bedrijven kiezen voor een commitment als ‘Reder’, een 
bijzondere categorie goede gever, door 5 jaar een bijdrage te leveren aan 
het lokale reddingstation. De KNRM vraagt van een Reder een bijdrage van 
€ 1.000,- per jaar, voor de duur van 5 jaar.

Wat krijgt u van ons?
1. de beschikking over de operationele en financiële jaarcijfers van

het reddingstation.
2. (desgewenst) naamsvermelding op de website van het reddingstation.
3. U wordt één keer per jaar uitgenodigd een (informeel) bezoek te brengen

aan het reddingstation, in het bijzijn van (een deel van) de bemanning en
de plaatselijke commissie van het reddingstation. Tijdens dit bezoek zal
ondermeer een vaartocht worden gemaakt door het werkgebied van de
redders.

€ 1.000,- voor u teveel?
Bent u wél bereid het reddingstation te steunen, maar is een jaarlijkse  
bijdrage van € 1.000,- voor u te hoog gegrepen? Word dan geen Reder, maar 
Lid van de Rederskring! Dat bent u al voor €100,- per jaar. De uitnodiging voor 
de jaarlijkse ontvangst is exclusief voor Reders, maar u ontvangt als Lid wel de 
operationele en financiële jaarcijfers van het reddingstation. En u wordt (desge-
wenst) met bedrijfsnaam vermeld op de website van het reddingstation.  
En het belangrijkste: U houdt mede de reddingboot in de vaart …



Zeeland, de provincie met ongeveer evenveel water als land, ontvangt als 
waterrijke provincie jaarlijks miljoenen vakantiegangers. Van 
dagjesmensen die recreëren in het Zeeuwse landschap tot de fanatieke 
watersporter die de wateren van Zeeland optimaal wil benutten.  
Maar niet alleen de bezoekers van Zeeland recreëren op en rond het water. 
De Zeeuwen zelf kennen het water als geen ander, van heerlijk recreëren 
tot het gevaar dat altijd op de loer ligt.

Veilig recreëren in Zeeland
Vanwege de vele activiteiten op, in en rondom het water heeft de KNRM 
verschillende reddingstations op strategische punten in Zeeland liggen, met 
verschillende type schepen, ieder uitgekozen om haar taak op dat water het beste te 
kunnen uitvoeren. De grootste reddingboten van de KNRM in Zeeland liggen op 
Neeltje Jans, Breskens en Hansweert. Deze reddingboten varen uit onder alle 
omstandigheden.  

De reddingstations Westkapelle en Cadzand beschikken over een halfopen redding-
boot die door middel van een speciale lanceerinstallatie de zee in wordt gereden.  
Als laatste zijn er nog de ruime binnenwateren bij Neeltje Jans en Veere die bediend 
worden met een open reddingboot. Door de spreiding van de reddingstations en het 
materieel zorgt de KNRM er op deze manier voor dat iedereen rondom Zeeland 
verder van het water kan genieten. 
Gaat er toch iets mis? Dan is de hulp van de KNRM dichtbij.

Waarvoor kwam de KNRM  

in Zeeland in actie in 2020?

 Beroepsvaart 17

 (Kajuit)zeiljachten 82

 Motorjachten 22

 Sportvissersboten 25

 Surfers 25

 Strandbezoekers 41

Overige watersport 10

 Kano’s 18

 Diversen 18

 Vermissing 21

Medische evacuaties 14

TOTAAL: 293

Zeeuwse redders 24/7 paraat
De KNRM is in Zeeland dag en nacht paraat, 365 dagen per jaar 
en biedt direct hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Die hulp is 
kosteloos. Ook kunnen zeevarenden op alle wereldzeeën met 
medische vragen voor advies terecht bij de KNRM Radio 
Medische Dienst.

KNRM in Zeeland zorgt met haar zes reddingstations voor jouw 
veiligheid op de Zeeuwse wateren en stranden. En dit kost geld:

Zeeuwse KNRM-reddingstations

Jaarlijkse kosten Zeeuwse reddingstations

€ 180.000,00

€ 228.000,00

€ 87.000,00

€ 57.900,00

Onderhoud reddingboten 

Meerjaren onderhoud reddingboten

Onderhoud boothuizen

Onderhoud reddingstations
(Opleidings)kosten reddingstations € 140.300,00

TOTAAL € 693.200,00
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KNRM Breskens 
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Aantal acties: 48

KNRM Cadzand 
Reddingboot:  Winifred Lucy Verkade-Clarck + 
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KNRM Hansweert 
Reddingboot: 
Aantal vrijwilligers: 
Aantal acties: 26

Oranje
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KNRM Veere 
Reddingboot:  
Aantal vrijwilligers: 
Aantal acties: 78
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KNRM Westkapelle 
Reddingboot: 
Aantal vrijwilligers: 
Aantal acties: 47

Koopmansdank + Fred
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KNRM Neeltje Jans 
Reddingboot: 
Aantal vrijwilligers: 
Aantal acties: 69
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Wij dragen zorg voor jouw veiligheid

In Zeeland zijn de zes KNRM redding-
stations bemand met vrijwillige beman-
ningsleden en (beroeps) schippers. 
Daarbij maken de redders gebruik van  
8 reddingboten en 2 kusthulpverle-
ningsvoertuigen, die laatsten zijn 
bedoeld voor reddingsacties op of  
vanaf het strand. Op diverse plaatsen 
wordt samengewerkt met de lokale  
reddingsbrigades.

(Aantal acties in 2020)

Deze foto betreft een oefening.




