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De Noordwijkse Reddings Brigade is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

In 2017 zijn de leden van de Noordwijkse Reddings Brigade weer actief geweest op allerlei
werkterreinen. Naast uiteraard de strandbewaking en opleidingen, met bewaking & beveiliging van
evenementen georganiseerd door derden op het strand, een 24/7 stand-by voor inzet op verzoek van
de veiligheidsregio en/of kustwacht en met technische – en beleidsmatige zaken.
Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
E. Hazenoot
- voorzitter
M. Leij
- secretaris
A. Turion
- penningmeester
J. van Went / L. van Went - bestuurslid hulpverlening
P. Kersten
- vacant
B. Star
- bestuurslid materiaal
M. van Egmond
- bestuurslid promotie
Bestuursactiviteiten
• Algemeen
Het bestuur heeft zich, naast de normale bestuurlijke gang van zaken, beleidsmatig beziggehouden
met de onder haar ressorterende disciplines. Naast de, maandelijkse, bestuursvergaderingen is er in
2017 de jaarlijks terugkomende Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur was aanwezig of
liet zich vertegenwoordigen bij vergaderingen of bijeenkomsten van de Gemeenteraad;
Raadscommissies; Reddingsbrigade Nederland; diverse recepties van gemeente, overheid en andere
instanties.
• Zwembad
Uiteraard heeft de NRB in 2017 ook hard gewerkt in het zwembad om invulling te geven aan haar
belangrijkste doelstelling, namelijk het voorkomen van de verdrinkingsdood. Dit door het geven van
zwemlessen op de vertrouwde dinsdagavond.
• Contacten
Het contact met de leden van andere brigades is goed en wordt in de toekomst nog geïntensiveerd. In
de zomermaanden lopen leden van gastbrigades gedurende enkele weken strandwacht in Noordwijk,
zoals die van Noordwijkerhout en Leiderdorp. Daarnaast worden er met regelmaat bezoeken gebracht
door andere reddingsbrigades uit het gehele land.
Goede contacten zijn er ook met het bestuur, commissies en medewerkers van de overkoepelende
organisatie Reddingsbrigade Nederland en de Gemeente Noordwijk.
• Samenwerking
Op deze plaats mag zeker genoemd worden de prettige samenwerking met de ambulancedienst
RAV-HM, Alarm Centrale HM, de (strand)politie, de KNRM, Kustwachtcentrum, de strandverenigingen,
de strandexploitanten en diverse buurbrigades. Dat de samenwerking soepel en vriendschappelijk
verloopt, blijkt vooral tijdens de diverse alarmeringen van afgelopen zomer, of deze nou vanuit de
NRB kwamen of vanuit KNRM of een buurbrigade.
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De samenwerking en de verstandhouding met de plaatselijke pers is uitstekend. Zowel in de lokale
bladen als bij BO-Bollenstreek omroep en 112Bollenstreek.nl wordt regelmatig ingezonden kopij van
de NRB geplaatst.
• Bondsactiviteiten
Naast hun brigadewerk zijn een aantal leden als examenofficial en/of als lid van een commissie van de
Bond actief.
Ook met name de lokale alarmploeg staat samen met een OvD-Red 24/7 paraat om met haar
alarmvlet regionaal- dan wel landelijk ingezet te kunnen worden bij overstromingen.
• ARBO
Binnen de vereniging is een lid aangesteld als veiligheidscoördinator. Deze zal te allen tijde onveilige
situaties aankaarten en tevens preventieve maatregelen voorstellen.

Financiële zaken
•

Collecte / Giften / Legaten en Sponsoring
In 2017 heeft de brigade traditiegetrouw weer gecollecteerd in de eerste week van juli waarbij
vele leden in het geel de straten van Noordwijk doorkruiste. Daarnaast ontvangen wij giften van
particulieren of ondernemers die met een specifieke actie het waardevolle werk van de brigade
willen ondersteunen.

•

Beveiligen evenementen
Op verzoek van derden verleent de NRB regelmatig medewerking aan evenementen. Een goed
voorbeeld hiervan is de welbekende en traditionele Nieuwjaars duik. Omdat hierbij vaak kosten
gemaakt worden is de brigade genoodzaakt hier een vergoeding voor te vragen.

•

Bijdrage Gemeente Noordwijk
De Gemeente Noordwijk draagt de NRB een warm hart toe. Zoals bekend is er een
investeringsfonds waardoor het mogelijk is om materialen te vervangen.

•

Verdere financiële ondersteuning
Het bestuur wil haar dank uit laten gaan naar donateurs, bedrijven en de Gemeente Noordwijk
voor hun financiële steun in het afgelopen jaar. Zonder die steun en de inzet van alle leden van de
NRB zou het niet mogelijk zijn om de vereniging goed te laten functioneren.
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Hulpverlening
Dit is een weergave van de strandbewaking, alarmploeg, beveiligingen en samenwerking in de
veiligheidsregio.
In dit jaaroverzicht zijn gegevens verwerkt van de strandbewaking met cijfers over uren bezetting van de
strandposten, tellingen van vondelingen en verleende EHBO.
Incidenten met hulpverlening door strandwacht en alarmploeg zijn onder de discipline alarmploeg
geregistreerd.
Beveiliging bij evenementen staan ook geregistreerd. Gelukkig zijn daar nagenoeg geen (ernstige)
incidenten of ongevallen voorgevallen.
Deze gegevens zijn ook verstrekt aan de coördinator RVR in de veiligheidsregio Hollands-Midden. En dit
jaar zijn de gegevens ook opgegeven bij Reddingsbrigades Nederland afdeling communicatie en
fondsenwerving. Dit om duidelijk te maken hoeveel reddingsbrigade Nederland eigenlijk vrijwillig doet voor
de samenleving.
Langs de kust werken de reddingsbrigades ook samen bij beveiliging van sportieve activiteiten waar het
een groter strandgedeelte betreft dan in het eigen bewakingsgebied.
Het NK Lifesaving 2017 heeft dankzij het mooie weer veel belangstelling mogen beleven en is een mooie
reclame geweest voor het reddingswerk langs de Nederlandse kust. Dit jaar is bij het NK ook een ploeg van
de NRB aanwezig geweest.
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Strandbewaking
Het registratiesysteem op de posten van de NRB is door eigen brigadeleden ontworpen en maakt o.a.
gebruik van persoonsgegevens zoals naam, diploma’s en certificaten uit de centrale leden administratie.
Uit deze registratie blijkt dat er 99 leden actief hebben deelgenomen voor kortere of langere tijd (enkele
uren tot meerdere dagen).
In de twee onderstaande tabellen staan de genoteerde uren van strandwachtleden en anderen op de
respectieve posten en uitgesplitst op de maanden dat de posten op strand stonden.
Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Hiervoor zijn er gesprekken gaande met de
gemeente om te zien of er in de toekomst een vergoeding voor de uren mogelijk is. Hiervoor zijn er reeds
gesprekken geweest bij RB Katwijk, dit zal in 2018 verder gaan.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer uren in Mei en Juni geregistreerd waardoor het totaal iets hoger
uitkomt dan vorig jaar, echter het gemiddelde in het hoogseizoen is wederom achteruit gegaan.
Post
Post 1
Post 2
post 3
Totaal
post

mei-17

jun-17
644
0
0
644

jul-17
1304
70
0
1374

2140
0
36
2176

jun-2016

aug-17
2769
0
221
2990
jul-2016

sep-17

Totaal
529
0
9
538

aug-2016

7386
70
266
7722

Jan.- 2016

mei-2016

sep-2016

post1

25

6

901

2075

2729

post2

-

3

-

56

-

-

post3

-

49

91

498

461

24

Totaal

25

58

992

2629

3190

620

596

7507

Vondelingen (gevonden en gezocht) herenigd
Uiteraard worden vondelingen genoteerd. Gegevens van gevonden (19) en zoekgeraakte (32) personen
worden op een standaard rapportje genoteerd en opgenomen in het registratiesysteem.
In 2013 zijn door Politie en Reddingsbrigade Nederland werkafspraken gemaakt over vermissing personen.
30 minuten vermist de politie informeren. 1 uur vermist zoekactie opstarten. Ook in Noordwijk worden
deze werkafspraken gehanteerd.
De nationaliteit en de leeftijd worden zoveel mogelijk geregistreerd. Deze varieerde van 32,5 tot 10 jaar.
Echter 1 persoon was reeds 43 jaar oud.
Dit jaar zijn er alleen vondelingen geregistreerd op post1.
Dit jaar zijn er weer veel polsbandjes verstrekt of meegenomen. De bandjes worden gratis beschikbaar
gesteld. Ook de oude zijn nog uitgegeven ondanks dat een nieuwe sponsor de bandjes beschikbaar stelde.
EHBO
Tijdens het zomerseizoen worden bijna alle incidenten en kleine verwondingen genoteerd. Echter de
insecten en snij- en schaafwonden vormen wel het grootste deel.
Opvallend is dat dit jaar geen kwallenbeten zijn geregistreerd, waarschijnlijk omdat tegenwoordig alleen
het advies word gegeven om terug zee in te gaan en uit de zon te blijven. Dit word dus niet langer
geregistreerd.
Niet registreren van kwallenbeten heeft vermoedelijk geleid tot het enorme verschil in EHBO
hulpverleningen. 153 in 2017 ten opzichte van 488 in 2016.
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Opleidingen voor strandbewaking
Voor de strandbewaking worden leden opgeleid binnen de vereniging door eigen instructeurs die over de
benodigde ervaring en diploma’s beschikken. Er wordt opgeleid voor Lifesaver-beach tot Senior Lifeguard (
postcommandant). Na Lifesaver-beach volgt junior Lifeguard-beach, Lifeguard-beach met de specialisaties
voor schipper, chauffeur (met Optische & Geluidssignalen te mogen gebruiken) en schipper op een RWC
(waterscooter). Met een specialisatie in een landelijke opleiding wordt men schipper in
rampenomstandigheden. Niet alle leden hebben gebruik gemaakt om de diploma’s die ooit behaald zijn in
de oude opleidingslijn om te zetten naar de nieuwe lijn van Lifeguard (-beach). Daarentegen zijn die
diploma’s voor de eigen vereniging niet minder waard dan de nieuwe. Met een noodzakelijke toets kan
men de vaardigheid tonen om binnen de vereniging met snelle vaartuigen en voertuigen te kunnen
functioneren.

Alarmploeg
De alarmploeg bestaat uit een groep van 17 leden, 2 ploegleiders en enkele oudgedienden die voor het
thuisfront functioneren. Om de kwaliteit op peil te houden wordt aan oefeningen deelgenomen in landelijk
verband van Reddingsbrigade Nederland, regionaal georganiseerd vanuit de samenwerking Regionale
Voorziening Reddingsbrigades (RVR) in de eigen veiligheidsregio met varende eenheden die beschikbaar
zijn en plaatselijk met buurbrigades, KNRM, politie ambulancedienst etc.
Bij de NRB is 1 lid Officier van Dienst – Reddingsbrigade (OVD-Red). Bij grote calamiteiten kan hij gevraagd
worden bij de inzet van reddingsbrigades te acteren in een CoPI of motorkapoverleg.
Het aantal hulpverleningen is wederom iets minder dan in 2016. Dit heeft o.a. te maken met de slechtere
weersomstandigheden en minder drukte op het strand. Het gebruik van Optische & Geluidsignalen wordt
tot een minimum beperkt omdat mensen toch altijd al nieuwsgierig zijn door dergelijke geluiden en dat
averechts werkt op de snelheid van optreden. Er is slechts 1 maal gebruik gemaakt van optische en
geluidssignalen en 14 maal het oranje zwaailicht. In totaal zijn er 44 inzetten geweest. Waarvan er 24 maal
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is samengewerkt met de ambulance dienst.
Veel acties zijn gemeld door of aan de Gemeenschappelijke Meldkamer en als gevolg daarop geactiveerd
op de pagers van de alarmploegleden. Er wordt gecommuniceerd op C2000 met de meldkamer. Ook is er
telefonisch contact met het Kustwachtcentrum (KWC) als er een gecoördineerde actie is met de KNRM of
dat er direct een verzoek komt van het KWC via P2000.
Uiteindelijk zijn er 1 incident geweest waaruit personen zijn gered die in een levensbedreigende situatie
verkeerden. Tevens is er dit jaar ook bijstand verleend aan een man die levenloos in zee werd
aangetroffen. Hulp aan baders en zwemmers is vanwege afdrijven bij oostelijke wind tot een handreiking
of ondersteuning bij het uit zee komen. De acties bij zoeken in zee komen van meldingen waarbij
gecoördineerd is samengewerkt met KNRM en of buurbrigade. Bij bovengenoemde acties is bijna altijd de
alarmploeg betrokken geweest.

Beveiligingen
Veel instanties vragen aan de NRB om een stukje veiligheid te willen bieden bij evenementen. De
verzoeken komen zowel van grote sportorganisaties als van plaatselijke verenigingen en scholen. Zoveel als
mogelijk wordt hieraan gehoor gegeven. Er zijn echter kosten aan verbonden. Zo wordt er ook onderscheid
gemaakt of het voor een goed doel is of dat er een commerciële organisatie bij is betrokken. Het wordt
echter steeds moeilijker om voldoende mensen te mobiliseren om aan de verzoeken te kunnen voldoen.
Veel jonge leden geven zich op en doen daardoor ervaring op. Gelukkig zijn er maar weinig incidenten. De
relatie voor de NRB moet tenminste te maken hebben met strand, zee of binnenwater en direct binnen of
aan de gemeentegrenzen gelegen zijn. Er is een gouden afspraak met buurbrigades over samenwerking en
niet op elkaars gebied te concurreren.
In totaal hebben we afgelopen jaar 29 beveiligingen uitgevoerd welke samen meer dan 4800 euro hebben
opgebracht. Een mooi resultaat kunnen we wel zeggen.
Regionale Voorziening Reddingsbrigades
In de veiligheidsregio Hollands-Midden hebben zich 7 reddingsbrigades verenigd om op een
georganiseerde wijze hulpverlening te kunnen bieden bij incidenten op het water binnen de
veiligheidsregio. Daarvoor is een convenant getekend met de veiligheidsregio. Met varend materieel
kunnen de reddingsbrigades ondersteuning bieden aan de professionele hulpdiensten daar waar er te
weinig materieel voorhanden is. Echter kunnen de brigades niet in de eerste lijn hulpverlening acteren. Het
zijn allen vrijwilligers die van werk of opleiding moeten komen. Ook de aanrijdtijd speelt een rol. Op dit
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moment wordt aan een systeem van oproepen en beschikbaarheid gewerkt binnen deze groep. Aan de
kust zijn de reddingsbrigades Katwijk en Noordwijk al actief voor strand, zee en duin en het binnenwater.
Aan de binnenwateren zijn de volgende brigades verenigd en of operationeel: Leiden, Leiderdorp,
Waddinxveen, Alphen a/d Rijn en Gouda. Er is intern een vorm van samenwerken op het gebied van
opleidingen en oefenen.
Het tijdelijke convenant met het ministerie van Binnenlandse zaken is in 2017 afgelopen. Reddingsbrigade
Nederland heeft in 2017 intensieve lobby gedaan en gesprekken gevoerd met de afzonderlijke
veiligheidsregio’s. Elke veiligheidsregio waaronder ook Hollands Midden, waar wij onder vallen, hebben nu
een nieuw convenant ontworpen met Reddingsbrigade Nederland of met de Brandweer of met beide
partijen. Voor Hollands Midden is dit ontwerp in Januari 2018 afgerond en dient er nu alleen nog een
handtekening onder gezet te worden van de directeur veiligheidsregio en de directeur van
Reddingsbrigades Nederland. Hiermee is de inzet van de Nederlandse reddingsvloot (NRV) gewaarborgd.
Noordwijk heeft voor de NRV een vlet beschikbaar met bemanning.
Er word reeds intensief samengewerkt met de reddingsbrigades in de regio op gebied van opleiden,
oefenen en trainen. In het kader hiervan is er in Oktober een leerzame oefening geweest in Gouda in
combinatie met het orde kruis. Dit zal de komende jaren worden geïntensiveerd en verder uitgebouwd.
In onderstaand plaatje is Nederland gekleurd in oranje regio’s, oranje/rode regio’s en zwarte regio’s.
Oranje betekent dat in die regio uitsluitend reddingsbrigade eenheden voor de NRV worden ingezet. In
oranje/rode regio’s is dit een combi van Reddingsbrigade en Brandweer. Zwarte regio’s zijn er geen
eenheden benodigd vanwege het niet bestaan van overstromingsgevaar.
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Opleidingen
Het afgelopen jaar zijn er in het zwembad, op het strand en bij de EHBO verschillende opleidingen gegeven. Alle
opleidingen zijn afgesloten met een examen en alle kandidaten zijn geslaagd.
Grote dank aan alle opleiders voor hun inzet en het behaalde resultaat.

In het zwembad hebben
71 kinderen examen gedaan voor een van de diploma’s van het Zwem ABC
68 personen examen gedaan voor een van de diploma’s van de diplomalijn Zwemmend Redden
De verdeling van de behaalde diploma’s staan hieronder
ZWEMBAD
Diploma

14-3-2017

Zwem ABC A

10x

9x

7x

26x

Zwem ABC B

4x

12x

11x

27x

Zwem ABC C

10x

3x

5x

18x

Diploma

28-3-2017

Junior Redder 1

1x

13x

14x

Junior Redder 2

5x

1x

6x

Junior Redder 3

3x

4x

7x

Junior Redder 4

5x

5x

10x

Zwemmend Redder 1

10x

5x

15x

9x

9x

Zwemmend Redder 2
Zwemmend Redder 3

5-6-2017 12-12-2017 Totaal

71

19-12-2017 Totaal

2x

2x

Zwemmend Redder 4

--

Life Saver 1

1x

1x

Life Saver 2

4x

4x

Life Saver 3

--

68

Op het strand hebben:
32 personen examen gedaan voor een van de diploma’s van de diplomalijn Waterhulpverlening.
De verdeling van de behaalde diploma’s staan hieronder
STRAND
Diploma

2-9-2017

Life Saver Beach

24-9-2017
8x

Junior Lifeguard Beach

2x

Lifeguard Beach

6x

Senior Lifeguard

1x

Life Saver Beach

8x

Senior Lifeguard Schipper

2x

Chauffeur

5x

32
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EHBO
98 personen hebben een van de herhalingslessen voor het MFA diploma EVH-A gevolgd en zijn geslaagd.
MFA
Beginners

--

Herhaling

98x

98
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Materiaal
De discipline materiaal heeft in 2017 weer prima gefunctioneerd binnen de organisatie van de NRB.
De materiaaldisciplines zijn ten opzichte van 2016 niet gewijzigd. De disciplines bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Varend materieel
Vaartuigen, kano’s, rescueboards
• Motoren
Buitenboord motoren
• Rijdend materieel
Voertuigen, aanhangers en trailers
• Communicatie middelen
Mobilofoons, portofoons, telefoons, PC’s
• Veiligheidsmiddelen
Redvesten, overlevingspakken
• EHBO materialen
EHBO-middelen, AED’s en beademingspoppen EHBO ruimtes in de posten
• Constructie
Algemene constructie werkzaamheden + gebouwen
• Huismeester
Materiaalgebouw (clubgebouw)
• Materiaal zwembad
Diverse lesmaterialen + opslag
• Materiaal strandbewaking Strandposten (inrichting)
Materieel, materiaal en faciliteiten
In 2017 zijn er containers vervangen voor het al materiaal op het strand,
Aan het einde van het strandseizoen hebben we de elektrische Polaris in ontvangst kunnen nemen. Verder
hebben we ter vervanging van een van de Grote Ribs 2 kleinere rubberboten aangeschaft. Deze zullen in
het seizoen 2018 worden ingezet. Elke standpost is nu voorzien van een kleine
lichte boot. Hiermee kunnen we onze taken met een kleine bezetting realiseren.
Post 3 te Langevelderslag is ook vervangen. De nieuwe post in combinatie met
een container waar voor het seizoen 2018 een Polaris en kleine rubberboot
gestald wordt vormt een compleet geheel.
Er zijn ook 2 containers gesponsord. 1 van deze containers is opgeknapt en zal
geplaatst worden bij Post 2 op de Duindamseslag.
De 2e container blijft staan bij het materiaal-gebouw. Hierin staan in de winter de
polarissen.
Het materieel dat is vervangen zal ingeruild of verkocht worden. Dit betreft 2 terhi’s met motoren, 1 motor
van een vlet en 1 grote Rib (de Maarten Plug)
Post 2 zal nog niet vervangen worden ondanks de toezegging van de Gemeente. Op basis van het beperkte
gebruik van de post de afgelopen jaren is dit besluit ook wel weer te verklaren. Met onder
andere het nieuwe materiaal hopen we toch weer bezetting te krijgen voor deze post.
In 2017 hebben we onze communicatie middelen vervangen. Het analoge systeem is nu
vervangen door een digitaal systeem. Met de nieuwe communicatie middelen zullen we een
beter bereik hebben onderling, met de KNRM en met andere brigades. Die nieuwe
apparatuur beschikt ook nog over de analoge kanalen. Hiermee kunnen ook nog op het
netwerk van RedNed communiceren.
Katwijk en Wassenaar beschikken ook al over het digitale systeem. Andere brigades zullen volgen.
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Voor het muizwemmen is nieuw lesmateriaal gerealiseerd. Het nieuwe lesmateriaal kan steeds weer
opnieuw worden gebruikt.
In 2017 is besloten niet verder te gaan met de jaarlijkse toneel voorstellingen. Het decor heeft een goede
bestemming gekregen bij theaterschool Teylingen
De nieuwbouw plannen vorderen langzaam maar gestaagd. De Gemeente Noordwijk, NRB en ZVN zijn
overeengekomen op welke wijze het eigendom en de kosten zullen worden gerealiseerd.
In 2018 wordt een overeenkomst getekend en zullen de plannen verder worden uitgewerkt. We richten
ons nu op start bouw na het seizoen 2019.
Financiën materiaal
In 2017 hebben we helaas hoge kosten gemaakt aan reparaties van onze voertuigen. De Landrover zit
eigenlijk aan zijn afschrijftermijn. Wanneer de nieuwbouw gerealiseerd wordt zal een voertuig met de
specificaties van de Landrover niet meer noodzakelijk zijn. Nu hebben we deze nog wel nodig. Om aanschaf
kosten uit te sparen hebben we de aanschaf van een nieuw voertuig nog even voor ons uit geschoven.
Afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw zullen we in 2018 een besluit nemen m.b.t. de vervanging
van de Landrover.
Vanuit het investeringsfonds hebben we voor ± € 45,500,- geïnvesteerd in nieuw materiaal
Voor 2018 is er een bedrag van ± € 119,000,- gebudgetteerd, zonder vervanging van de Landrover bedraagt
dit budget ± € 39.400.
Binnen dit budget is opgenomen: een motor voor de Grote Rib (Sandra), 2 motoren voor de nieuwe kleine
rubberboten, extra communicatie middelen, piepers voor de alarmorganisatie, vervanging van
overlevingspakken en redvesten, clubkleding, inventaris strandposten en ICT middelen.
Voor elke vervanging wordt steeds weer gekeken of deze noodzakelijk is. Daar waar mogelijk schuiven we
posten door wanneer het materiaal nog goed is. Op deze wijze houden we het fonds gezond voor
investeringen in de toekomst.
Onderhoudsavonden
De maandagavond is sinds jaar en dag de vaste onderhoudsavond. Als vereniging kunnen we ons gelukkig
prijzen met de inzet van veel vrijwilligers die elke maandagavond bezig zijn met
onderhoudswerkzaamheden.
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Promotie
Van begin tot eind 2017 hebben we over het geheel aardig wat promotie activiteiten gedaan. Omdat dit
over het gehele jaar uitgespreid is kun je merken dat ook dit jaar de Reddingsbrigade Noordwijk binnen de
gemeente en daar vlak buiten een bekende en gerenommeerde vereniging is. De activiteiten en promotie
is bedoeld voor leden van binnen onze vereniging maar ook bedoeld voor mensen buiten onze vereniging.
Activiteiten binnen de vereniging zorgt voor een interne verbinding met elkaar. En activiteiten die ook voor
buiten de vereniging zijn bedoeld zorgen voor o.a. aanwas van nieuwe leden, nieuwe sponsoren en good
will.
Onderstaand een overzicht van enkele zaken.

Begin januari is de Landelijke ING campagne
geweest waar de NRB een hoofdrol in had.

Opvolgende op de ING landelijke campagne
hebben we een Promotie video met Willy
Wartaal op de kaag geschoten.
https://www.ing.nl/de-ing/over-deing/waar_een_wil_is/index.html

TropicalBeachparty 2017

Familie Bruinsma in de bocht “Wie van de
drie”
Vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei 2017. In de
Muze in Noordwijk.
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10 mei 20.000 euro voor een elektrisch
voertuig via Eneco Luchterduinen fonds

Dag van het vermiste kind bij de NRB.

Cursus Muizwemmen 2017

Halloween spooktocht

3 Nieuwe bordsponsoren

De NRB BBQ

Uiteraard hebben we meer promotionele activiteiten gerealiseerd. Kranten berichten, zwemcampagnes,
Sinterklaas intochten, Carnavals optocht, Koningsdag. En zo kunnen we nog even doorgaan.
Voor aankomend jaar
Voor aankomend jaar 2018 is het de bedoeling dat we weer met elkaar leuke dingen gaan organiseren. Het
voornemen is om bestaande activiteiten zoveel als mogelijk te blijven continueren. Daarnaast zijn Ideeën
en leuke nieuwe initiatieven 100% welkom. We hopen daarom ook van harte dat die met enige regelmaat
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binnen gaan stromen. Uiteindelijk is een vereniging ervoor bedoeld om met elkaar onze ambities en doelen
voort te laten bestaan.
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Tot besluit
De brigade kent vele taken en voert ook veel activiteiten uit. In dit jaarverslag is getracht hiervan een
zo groot mogelijke opsomming en juiste weergave te geven. Wellicht zijn er zaken vergeten te
noteren of niet goed beschreven, daarvoor is dan een welgemeende verontschuldiging op zijn plaats.
Bij de uitvoering van het brigadewerk zijn veel leden nauw betrokken, een ieder op zijn of haar gebied
binnen de NRB. Daarom wil het voltallige bestuur door middel van dit verslag alle leden van
commissies, instructeurs, opleiders, hulpen, strandwachten, materiaalmensen, collectanten,
toneelspelers en alle anderen die misschien niet genoemd zijn hartelijk bedanken voor hun bijdrage
aan het brigadewerk.
Ook is een bedankje op zijn plaats aan de vele donateurs, sponsors, adverteerders en zij die de
brigade een financieel steuntje in de rug hebben gegeven, waardoor het mogelijk was om bepaalde
zaken te kunnen aanschaffen of uit te voeren welke noodzakelijk waren.
Wat zeker niet vergeten mag worden en wat hoog in het vaandel van de Noordwijkse Reddings
Brigade staat is dat wij, met zijn allen, belangeloos voor de gemeenschap de door ons opgenomen
taken uitvoeren.
Het bestuur hoopt verder dat iedereen zich ook in het jaar 2018 weer wil inzetten voor een taak
binnen de brigade.

Voorzitter:
E. Hazenoot

Bestuurslid Hulpverlening:
L. van Went

Secretaris:
M. Leij

Penningmeester:
A. Turion

Bestuurslid Materiaal:
B. Star

Bestuurslid Promotie:
M. van Egmond

Jaarverslag NRB 2017,
9 Maart 2018
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