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Het is niet eenvoudig om onszelf eerlijk en kritisch 
te evalueren. Nochtans is dit cruciaal indien we po-
sitief willen blijven evolueren, om te blijven 
“groeien” als het ware. 

Om die evaluatie zo eerlijk mogelijk te laten verlo-
pen is het uiteraard handig dat we op de nodige 
statistieken kunnen terugvallen. Hierdoor kunnen 
we het “emotioneel aanvoelen” toch wel wat inper-
ken. We willen dan ook Tom Vermeulen van harte 
bedanken voor de vele uren die hij hierin het voor-
bije jaar heeft gestoken.  
 
2004 was een druk jaar met pieken van 20 dien-
sten per maand. Aan niet minder dan 149 preven-
tieve hulpacties hebben we meegewerkt. En dan 
gaat het hier nog enkel om de PHA. Daarbuiten wer-
den nog 28 vergaderingen georganiseerd, 2 oplei-
dingen en 9 keer stonden we paraat voor de dienst 
100 (effectieve oproep of rampoefeningen). Dit laat-
ste is trouwens meer dan een verdubbeling ten op-
zichte van 2003. 
 
Het is het derde jaar op rij 
dat wij een verhoging ken-
nen van onze activiteiten. 
En deze verhoging is zeker 
niet te onderschatten 
(23,7%). Je merkt trouwens 
dat de wintermaanden ok-
tober, november en decem-
ber nog steeds de zwaarste 
zijn qua preventieven-
aantal. 
 
Het slechte nieuws is ech-
ter dat ons vrijwilligersaan-
tal opnieuw is gedaald van 
52 actieven tot 42. Toch 
hebben we 91% van alle 
‘vacatures’ kunnen invul-
len. Als je dan bovendien 
weet dat de 10 actiefste 

vrijwilligers 54% van alle vacatures voor hun reke-
ning nemen dan begrijp je dat deze vrijwilligers ex-
treem gemotiveerd maar zwaar belast zijn. 
 

Als we er van uitgaan dat we 
volgend jaar evenveel preven-
tieven te verwerken gaan krij-
gen en dat ons vrijwilligersaan-
tal stagneert dan kunnen we 
stellen dat ieder van ons min-
stens 21 diensten voor zijn 
rekening dient te nemen om de 
diensten vol te krijgen.  Toch 
een behoorlijk aantal nietwaar? 
 
Als toemaatje willen we u laten 
weten dat Tom de moeite heeft 
genomen om voor de eerste 
maal ook de duur van een PHA 
mee te laten tellen. Hierdoor 
heeft hij gemerkt dat we gemid-
deld bij elke dienst 50% meer 
mogen aanrekenen voor de 
vrijwilliger dan de dienst in feite 
duurt. Als bvb een evenement 

4u duurt dan zal de vrijwilliger toch 6u actief zijn. 
Om toch nog wat met getalletjes te gooien kunnen 
we je dus meegeven dat we in 2004 niet minder 
dan 1345 uur actief zijn geweest, oftewel 56 dagen 
non-stop actief. Een hallucinant getal, nietwaar? 
 
Kortom de statistieken hebben weer vele zaken 
bewezen waarvan we op de ‘vloer’ reeds het ver-
moeden hadden. We gaan de overvloed van cijfers 
nog verder rustig bekijken maar we kunnen hier niet 
te lang bij stil blijven staan. 2005 zal een jaar wor-
den waarop we terug aandacht moeten schenken 
aan ons zelf, aan de vrijwilliger. Recrutering, onder-
steuning, begeleiding, vorming en groepsfeer moe-
ten de magische woorden worden van het nieuwe 
jaar. Laat het ons allen ervoor waken dat dit geen 
loze woorden worden. 
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Op 24 december was het eindelijk zo ver. Op die 
dag kreeg ieder van jullie een mailtje dat we in zee 
zijn gegaan met een applicatie van enkele studen-
ten van de universiteit van Antwerpen. De bewuste 
applicatie had reeds een jaar proefgedraaid in een 
plaatselijke afdeling (met een gemiddelde van 40 
diensten op jaarbasis) , waar men zeer tevreden 
leek over het ‘product’. Aangezien wij toch iets 
meer diensten hebben waren we zeer benieuwd 
hoe bruikbaar de applicatie zou kunnen zijn voor 
ons.  
 
Verschillende personen 
hebben zich ondertussen  
via de applicatie ingeschre-
ven voor diensten en ande-
ren hebben al eens een 
blik komen werpen. 
 
Een drietal weken spelen 
we nu met het programma 
en de eerste vrijwilligers 
hebben hun opmerkingen 
al verwoord, zoals we ook 
gevraagd hadden. Volgen-
de opmerkingen hebben 
we onder andere reeds 
mogen ontvangen: 
• De diensten verzamelen 

onder algemene termen (alle sportpaleisdien-
sten samen, alle voetbals samen, …) verstoort 
het overzicht. 

• Onmiddellijke bevestiging ontbreekt (pas als de 
ploeg samengesteld is kan een bevestigings-
mail verstuurd worden) 

• Geen overzicht wie er in je team zit voor je de 
bevestigingsmail krijgt. 

 
Deze opmerkingen zijn zeer belangrijk. Aan de ap-

plicatie kan namelijk nog continue gesleuteld wor-
den en de programmeurs hebben ons laten weten 
dat ze in de mate van het technisch mogelijke met 
al onze grieven/opmerkingen rekening zullen hou-
den. Uiteindelijk hopen we een werkbare applicatie 
over te houden welke voor ieder van ons een verbe-
tering kan inhouden tov het huidige systeem. 
 
We voorzien een eerste grote evaluatie begin april. 
Hierop kunnen we dan beoordelen in hoeverre de 

programmeurs op onze wensen zijn ingegaan. Het 
spreekt voor zich dat we voorlopig ons vorige sys-
teem blijven gebruiken naast het nieuwe. Je kan 
dan ook de traditionele dienstlijst terugvinden ach-
teraan deze nieuwsbrief maar we hopen dat je de 
nieuwe applicatie op z’n minst even wil uittesten. 
 
Gelieve ook jouw opmerkingen rond de applicatie 
door te geven. Het is een unieke kans om mee te 
kunnen bouwen aan dergelijke applicatie, een appli-
catie dat trouwens ook door de Hoofdzetel met de 
nodige aandacht gevolgd wordt. 

Dienstinvullingen via website-applicatie 

De provinciale leiding heeft aan alle voertuigen een 
bepaald herkenningsnummer toegekend. Op de 
laatste vergadering van de werkgroep Logistiek 
heeft men besloten om deze nummering te hante-
ren in alle verdere communicatie rondom de voer-
tuigen. 
Alhoewel we maar drie voertuigen hebben waren er 
massaal veel roepnamen ontstaan. Denk maar 
even aan “de wagen van het ministerie”, “den 
805”, “de nieuwe”, “de wagen van de civiele”, “de 
sit-bus”, “den PDM”, “den Opel”, …. 
We kunnen dus alleen maar toejuichen dat er ein-
delijk terug eenvormigheid gaat zijn in ons wagen-
parkbenaming. 
In alle verdere communicatie spreken we dus van: 
201 als we hiermee de oude SIT-bus bedoelen met 
nummerplaat FEP 777. 
510 als we hiermee het nieuwe Opel-voertuig be-
doelen met nummerplaat PDM 157 
511 als we hiermee de Ford-wagen bedoelen over-
gedragen door het ministerie met als nummerplaat 
NSU 715 
719 als we de aanhangwagen bedoelen overgedra-
gen van het ministerie met de opblaasbare tent. 
 
De werkgroep logistiek heeft zich voorgenomen om 
de voertuigen duidelijk te merken.  
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• Van het Sportpaleis hebben we te horen gekre-
gen dat de witte truien niet meer kunnen gedra-
gen worden in de zaal. Zij zijn storend tijdens 
het filmen. In de zaal kan vanaf nu dus nog en-
kel ons groen pakje gedragen worden (zoals 
voorgeschreven in het OO) eventueel aangevuld 
met een RK-fleece. 

• Nogmaals willen we benadrukken dat vanaf 
heden zowel de 510 als de 511 naar de preven-
tieven dienen te gaan. Hier kan enkel van afge-

weken wor-
den wanneer 
Erik of Sven 
(io van de 
p r o v i n c i a l e 
leiding) dit 
b e p a a l d 
heeft. 

 

In de dienstlijst die u achteraan de nieuwsbrief kan 
terugvinden zal u merken dat we tot december 
reeds alle data van onze algemene bijeenkomsten 
hebben gepland. Zoals in het verleden bepaald val-
len deze ongeveer om de 7 weken telkens op een 
andere weekdag. We trachten uiteraard rekening te 
houden met de schoolvakanties en zo zullen we 
geen bijeenkomst plannen tijdens juli en augustus. 
De praktische invulling van deze bijeenkomsten zal 
telkens ongeveer een tweetal weken vooraf ken-
baar gemaakt worden, maar het zal hier steeds 

Data bijeenkomsten 

gaan om een bijscholing, een algemene vergade-
ring of een sociale activiteit. 
We hopen dat je nu reeds deze data wil noteren in 
je persoonlijke agenda. Vorig jaar bleek de op-
komst af en toe op deze bijeenkomsten toch wat 
aan de lage kant. 
Spijtig, want het zijn net deze schaarse momen-
ten waarop we de kans krijgen om elkaar geza-
menlijk nog eens te kunnen ontmoeten en el-
kaars meningen te horen. 

Belangrijke Rode Kruis nieuwtjes 

sië. Ook onze nat. Verantw. HD, dhr. De Win is 
mee. Begin 2005 zou een pool van vrijwilli-
gers, ook vanuit het RK, worden samenge-
steld. In hoeverre deze streefdatum nu door 
de laatste B-Fast inzet beïnvloed gaat worden 
is nog onduidelijk, maar we houden je ui-
teraard op de hoogte. 

• De provinciale leiding organiseert na lange tijd 
weer een provinciale oefendag. Een ideaal 
moment om ook voor ons nog eens degelijk te 
oefenen. We hopen met andere woorden dat 
velen van ons op 5 maart hieraan kunnen/
willen meewerken. Het zorgt ervoor dat we nog 
eens met ons materiaal kunnen werken, dat 
we een opfrissing krijgen in eerste hulp-
werking en dat we kunnen samenwerken met 
afdelingen 

Kleine varia-punten 

E-mail: rk.sit@antwerpen.be 

SIT-bestuur 

Erik Genbrugge e-genbrugge@bigfoot.com of via telefoon: 0474/265.518 

Sven De Laet sven.delaet@antwerpen.be of via telefoon:  0475/266.056 

 

Uw abonnement 

Als je deze nieuwsbrief (tijdelijk) niet meer wil ontvangen, of je hem wil ontvangen op een ander mail-adres of andere wijze, 
laat Sven dit dan even weten (sven.delaet@antwerpen.be).  
 

Colofon Redactie-adres: rk.sit@antwerpen.be  

 
de RK-SIT nieuwsbrief is een maandelijks info-blaadje door en voor vrijwilligers van het Snel Interventie Team Antwerpen (SIT). 
Het SIT maakt deel uit van de provinciale Hulpdienst Antwerpen van Rode Kruis Vlaanderen. De inhoud van de nieuwsbrief 
wordt bepaald door het SIT-bestuur en kan of mag niet indruisen tegen de beginselen van Rode Kruis Vlaanderen (dat via Ro-
de Kruis België deel uitmaakt van de internationale federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen IFRC) 

• Voor de tiende maal schakelt het Monegaski-
sche Rode Kruis buitenlandse zusterverenigin-
gen in voor de medische hulpverlening tijdens 
GP Formule 1. Ook jij kan mee indien je geselec-
teerd wordt na de proef die doorgaat op 5 maart 
en als je een mondig woordje Frans spreekt, een 
B-rijbewijs hebt met medische shifting en in 
team kan werken. De periode van 17 tem 23 
mei moet je uiteraard dan vrij kunnen houden. 
Spijtig genoeg kan slechts 1 urgentieverpleeg-
kundige deel uitmaken van dit 6-koppige team. 
Heb je interesse laat dan iets weten aan Sven. 

• Ook de 14-daagse komt snel dichterbij. Van 28 
april tot 12 mei zal je de vrijwilligers op alle 
straathoeken en supermarkten  van het Vlaam-
se land weer kunnen tegenkomen. 

• B-Fast is vertrokken naar Sri Lanka en Indone-
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Snel Interventie Team Antwerpen

Datum Prev. actie
Vosseschijn RV - Start Einde 1 2 3 1 2
Zo 16/01 SP: Disney 1/1 Emmy W Bart VDW

12u30 13u00 -15u00 19u00 Linda VDV

Za 22/01 SP: Wheelz in action 3/2 Kevin C Chris I Sven DL Bart VDW Peter VT

17u30 18u00 - 20u00 23u00 coaching Geert V

Vr 28/01 SP: Cherry Moon 3/2 Kevin C Chris I Bart VDW Peter VT Wim P

18u30 19u00 - 21u00 06u00 vanaf 22u00

Vr 4/02 SP: Anastacia 3/2 Linda VDV Pieter VT Peter VT Dirk R Bart VDW

18u00 18u30 - 20u30 23u30 Robby VA coaching

Za 5/02 Lierse - Club Brugge 3/2 Danny DP Emmy W Bart VDW Dirk R

16u00 16u30 - 18u00 21u00

Zo 6/02 SP: Idool 3/2 Linda VDV Emmy W Danny DP Geert V

12u00 12u30 - 14u30 18u00

Zo 6/02 SP: Idool 3/2 Danny DP Peter VT Karen C

17u30 18u00 - 19u30 23u00

Ma 7/02 SP: REM 3/2 Linda VDV Peter VT Walter VM Patrick M Dirk R

18u00 18u30 - 20u30 23u30

Do 17/02 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00

Vr 18/02 SP: DG 3/2 Danny DP Wim P

10U30 11u00 - 12u00 22u00

Vr 18/02 Lierse - Anderlecht 3/2 Walter VM Bart VDW Dirk R

18u15 19u00 - 20u30 22u30

Za 19/02 SP: semi-finale DG 3/2 Sven DL Kristina P Chris I Danielle N Geert V

10u30 11u00 - 13u00 22u00

Zo 20/02 SP: finale Diamond Game 3/2 Brigitte W Peter H Gwendoline Davy C Elke T

11u30 12u00 - 14u00 17u30 Linda VDV VPL Geert V

Vr 25/02 SP: swingpaleis 3/2 Linda VDV Peter VT Emmy W

17u30 18u00 - 20u00 22u30

Za 26/02 SP: swingpaleis 3/2 Walter VM Danny DP Sven DL Wim P

17u30 18u00 - 20u00 22u30 Emmy W Chris I Robby VA

Zo 27/02 SP: 12-12 benefiet 3/2

15u30 16u00 - 18u00 22u00

Za 5/3 prov oef X/X Geert V Peter VT Linda VDV Mathieu R Chris I

8u00 8u45 - 9u00 ?? Kevin C Sven DL

Za 5/3 SP: Kreuners 3/2 Peter VT Kevin C Chris I

18u00 18u30 - 20u30 22u30

Za 5/3 GBA - Genk 3/2

18u00 18u30 - 20u00 22u30

Zo 17/3 SP: John Fogerty 3/2

18u00 18u30 - 20u30 23u00

Di 19/3 SP-Antilliaanse 3/2 Robby VA Chris I Sven DL Geert V Peter VT

Di 19/3 Westerlo - Standard 3/2 Walter VM

17u30 18u00 - 20u00 23u00

Do 21/3 SP: Humo 3/2 Linda VDV Chris I

17u30 18u00 - 20u00 23u00

Zo 24/3 SP: Holiday on Ice 1/1

12u00 12u30 - 14u30 18u00

Zo 24/3 SP: Holiday on Ice 1/1

17u30 18u00 - 20u00 23u30

Di 26/3 SP: Holiday on Ice 1/1 Linda VDV Peter VT

12u30 13u00 - 15u00 18u30

Di 26/3 SP: Holiday on Ice 1/1

17u30 18u00 - 20u00 23u30

Wo 27/3 SP: Holiday on Ice Linda VDV

12u30 13u00 - 15u00 18u30

Do 28/3 SP: Kylie Minogue 3/2

12u30 13u00 - 15u00 18u30

Ma 4/4 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00

Di 24/5 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00

Wo 7/9 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00

Do 27/10 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00
Vr 16/12 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00
Wo 7/9 algemene bijeenkomst X/X

19u00 22u00
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