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In 2018 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 
L. van Went       - Bestuurslid Hulpverlening 
E. Star        - Bestuurslid Opleidingen 
B. Star        - Bestuurslid Materiaal 
M. van Egmond     - Bestuurslid Promotie 
M. Ponsioen      - Bestuurslid Beleid & Ontwikkeling 
 
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 
2018 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 2018 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. Afgelopen jaar hebben we met name op 
bestuursniveau gepraat met de Reddingsbrigade Noordwijkerhout en Schouwen Duiveland . 
 
Goede contacten zijn er ook met het bestuur, commissies en medewerkers van de overkoe pelende 
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. Helaas wordt de website van 112bollenstreeks.nl niet meer 
actief bijgewerkt na het overleiden van Leon Gielen. 
 
• 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 2018 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.  Komende jaren wordt er 
gekeken naar een intensievere invulling van de samenwerking waarbij een DVO (Dienstverleningen 
Overeenkomst) ten grondslag zal liggen.  

 
• 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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Jaaroverzicht 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 worden verstrekt aan de RVR coördinator, Contactpersoon RAVHM, Gemeente, en 
Reddingsbrigade Nederland. 
 
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 2018 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 wederom een 
ploeg van de NRB aanwezig geweest, en zijn er mensen in de prijzen gevallen. 
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Strandbewaking 
Het registratiesysteem Kompas 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 104 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. 
 
Dit zijn er weer meer uren gedraaid op de posten. Er is een duidelijke kentering geweest, waarbij het mooie 
weer ongetwijfeld een rol heeft gespeeld. Het kan zijn dat de introductie van de pilot met 
vrijwilligersvergoeding tijdens het zomerseizoen hier ook in enige mate aan bij heeft gedragen. Naast het 
mooie weer is er ook een betere spreiding te zien over de posten. Op alle drie de posten zijn er significant 
meer uren gemaakt. Vooral voor post 2 werd dit zeer gewaardeerd door de gemeente en door de 
strandexploitant. 
 
In totaal zijn er in 2018 over de 3 posten verdeeld 1804 meer uur geregistreerd dan in 2017. In de maand 
augustus was de post 1 dagelijks open.  
 

Post mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 Totaal 

Post 1 778 1055 3661 2478 516 8488 

Post 2 0 0 146 84 0 230 

post 3 149 125 430 104 0 808 

Totaal 927 1180 4237 2666 516 9526 

 
 

Post mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Totaal 

Post 1 644 1304 2140 2769 529 7386 

Post 2 0 70 0 0 0 70 

post 3 0 0 36 221 9 266 

Totaal 644 1374 2176 2990 538 7722 
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Vondelingen (gevonden en gezocht) herenigd 
 
Gegevens van gevonden (25) en zoekgeraakte (34)  personen worden op een standaard rapportje 
genoteerd en opgenomen in het registratiesysteem. 
 
Opvallend in de onderstaande grafiek is de hoeveelheid vondelingen in de maand mei. 
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Dit jaar zijn er weer veel polsbandjes verstrekt of meegenomen. De bandjes worden gratis beschikbaar 
gesteld. Het is duidelijk dat het uitgeven van polsbandjes tot grote vermindering van het aantal 
vondelingen heeft geleid. 
 
EHBO 
Tijdens het zomerseizoen worden bijna alle incidenten en kleine verwondingen genoteerd. Echter de 
insectenbeten en snij- en schaafwonden vormen wel het grootste deel. 
 
Dit jaar zijn de kwallenbeten wel weer geregistreerd echter niet behandeld, dit is terug te zien in de cijfers. 
Afgelopen jaar zijn er 374 EHBO gevallen geregistreerd, ten opzichte van de 153 van vorig jaar is dat een 
behoorlijke stijging. Die stijging is niet alleen vanwege het registreren van de kwallenbeten, dit jaar zijn er 
ook veel insectenbeten behandeld. 
 
In de onderstaande grafiek is te zien waar en wanneer de meeste EHBO gevallen zijn geregistreerd. 1 
EHBO-geval is bij het materiaal gebouw behandeld en staat niet in de grafiek. 

 
 

                                                  
Alarmploeg 
 
Na jaren van functioneren in zijn huidige vorm is er besloten om de alarmploeg, die bestond uit een groep 
van 17 leden, 2 ploegleiders en enkele oudgedienden die voor het thuisfront functioneren, op te heffen en 
anders in te delen. 
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Ten eerste omdat een incident tegenwoordig uit meerdere soorten bestaat, waar vroeger bijna alleen voor 
waterongevallen werd uitgerukt, wordt tegenwoordig voor velerlei zaken een beroep op ons gedaan. 
Voornamelijk first response voor strand gerelateerde incidenten is hier een voorbeeld van. Het is dus niet 
meer noodzakelijk een groep te hebben die voornamelijk bestaat uit schippers en aangevuld met 
aspiranten.  Het doel is een ploeg op te zetten welke uit verschillende functies bestaat, zoals chauffeurs, 
opstappers (lifeguards) en schippers. Dit aangevuld met een OVD-Red en een of twee leiders van de ploeg. 
 
In 2019 zal er gestart worden met een opzet van de nieuwe ploeg, dit zal eind 2019 worden geëvalueerd en 
bekeken worden of dit de juiste weg is, of dat er nog aanpassingen moeten worden gemaakt aan de opzet. 
 
Afgelopen jaar heeft de NRB 33 meldingen via de meldkamer gekregen, waarvan er 28 maal is 
samengewerkt met een ambulance. Opvallend was dat in de periode van 11 Juli tot en met 20 Juli 4 maal is 
uitgerukt voor een val van een paard. Dit zijn tevens de enige registraties van een val van een paard via de 
meldkamer. Verder heeft de NRB 66 hulpverleningen verricht in totaal, hierin vallen ook de meldingen van 
de meldkamer, dus de helft van de meldingen komen tegenwoordig via de meldkamer binnen. 
 
De NRV 2.0 is inmiddels volledig autonoom geworden per regio. Dit betekent dat we nu niet meer onder 
het landelijk buro vallen als het gaat om alarmeringen voor hoog water. Deze verzoeken komen sinds 2018 
via de meldkamer Holland Midden binnen. Hiervoor is ook de C2000 communicatieapparatuur ingeleverd 
bij het landelijk buro, binnenkort zal de NRB een C2000 porto in ontvangst nemen via de brandweer 
Hollands Midden. Hiermee moeten we dan kunnen communiceren met de reddingsbrigades in de regio, 
maar tevens zitten de landelijke gespreksgroepen hierin geprogrammeerd zodat landelijk samenwerken 
nog altijd mogelijk is. Op 1 December is er een landelijk oefening georganiseerd op de Kaag. Waarbij 
Noordwijk heeft deelgenomen en tevens organisatorische ondersteuning heeft geleverd in de vorm van 
oefening organisatie en bootbemanning voor No-play/Slachtoffer vervoer. 
 
Op 30 Juni heeft de NRB een stranddag georganiseerd voor de reddingsbrigades die zijn aangesloten bij de 
regio Hollands Midden. Een erg geslaagde dag met enorm mooi weer. 
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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 5620 euro hebben 
opgebracht. Een mooi resultaat kunnen we wel zeggen. 
 
Gps-positionering systeem gesponsord 
Door aanschaf van de nieuw NXDN communicatie apparatuur hebben we nu ook de mogelijkheid om de 
positie van een “eenheid” te plotten op een kaart. Hiervoor was er een kabel nodig om de mobilofoon in 
het Materialen gebouw (Mat) te laten communiceren met een computer. En in de PC in het Mat wordt nu 
de locatie gelogd van elke eenheid en weergegeven op de schermen op de posten. Dit is een hele goede 
verbetering omdat we hiermee de inzet nog verder kunnen verbeteren. Dit is mogelijk gemaakt met het 
bedrag dat Hotels van Oranje aan de NRB voor sponsoring ter beschikking heeft gesteld. 
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Jaaroverzicht opleidingen 
 
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. 
 

      
 
                

Dit afgelopen jaar zijn er weer de nodige examens afgelegd.  Zo wel in het zwembad, op strand en bij de 
EHBO. 
 
Zwembad 
In het afgelopen jaar hebben er in het zwembad 99 kinderen examen gedaan. Deze zijn allemaal geslaagd. 
Hulde voor alle instructeurs d ie deze kinderen hebben opgeleid. 
 
Overzicht behaalde diploma’s zwembad 2018 

Diploma /datum 18-12-2018 19-6-2018 20-3-2018 Totaal 2018 

ZwemABC   A 6 7 8 21 

ZwemABC   B 7 10 5 22 

ZwemABC   C  9 4 13 

Junior Redder 1 7 6  13 

Junior Redder 2  15  15 
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Junior Redder 3  1  1 

Junior Redder 4  4  4 

Zwemmend Redder 1    0 

Zwemmend Redder 2    0 

Zwemmend Redder 3  7  7 

Zwemmend Redder 4  2  2 

Lifesaver 1    0 

Lifesaver 2  1  1 

Lifesaver 3    0 

 
Tijdens de eerste zwemles van het nieuwe seizoen hebben de instructeurs weer een bijscholing gehad. Zij 
zijn weer op de hoogte van de nieuwe examennormen die gelden voor het Zwem ABC en de opleidingen 
van Reddingsbrigade Nederland.  
 
Op 11 december 2018 hebben we de GOEDKEURING LICENTIE ZWEM-ABC.gekregen. Hierdoor mogen wij 
als reddingsbrigade  kinderen opleiden en examineren voor het Zwem ABC.  
 
Strand 
 
Op het strand zijn er  17 personen opgeleid en ook geslaagd. 
 

Junior Lifeguard 6 

Lifeguard 5 

Lifeguard Schipper 
RWC 

6 

 
EHBO 
Ook zijn dit jaar 10 mensen opgeleid voor hun MFA (EHBO) opleiding.  
Zij hebben dit jaar onder leiding  van en ervaren EHBO’er ervating in de praktijk opgedaan. 
 
Daarnaast hebben 90 personen de herhalingsles van de MFA gevolgd en zijn zij weer voor een jaar bevoegd 
als EHBO’er. 
 
Examen resultaten 2018 

Diploma  Totaal 2018 

ZwemABC   A 21 

ZwemABC   B 22 

ZwemABC   C 13 

Junior Redder 1 13 

Junior Redder 2 15 

Junior Redder 3 1 

Junior Redder 4 4 

Zwemmend Redder 1 0 

Zwemmend Redder 2 0 

Zwemmend Redder 3 7 

Zwemmend Redder 4 2 

Lifesaver 1 0 
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Lifesaver 2 1 

Lifesaver 3 0 

  

Junior Lifeguard  6 

Lifeguard 5 

Lifeguard Schipper RWC 6 

  

MFA beginners 10 

MFA herhaling 90 
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Jaaroverzicht Materiaal 
 
De discipline materiaal heeft in 2018 weer prima gefunctioneerd binnen de organisatie van de NRB. 
De materiaaldisciplines zijn ten opzichte van 2017 niet gewijzigd. Wel is kleding aan materiaal toegevoegd.  
 
De disciplines bestaan 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 

• Kleding        Lifeguard kleding 

• 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 2018 is er geen materieel vervangen.  
 
De LandRover welke in 2017 aan zijn afschrijftermijn zat, hebben we nog 1 jaar in dienst gehouden. Helaas 
waren in dit jaar wel enkele kostbare reparaties noodzakelijk. 
Begin 2019 is de LandRover uit dienst genomen en ondertussen reeds verkocht. De 
inruilwaarde zal worden gebruikt om de kosten van een nieuw voertuig te reduceren.  
Het nieuwe voertuig, een Toyota Hilux is besteld. 
 
De nieuw aangeschafte kleine rubberboten zijn ruimschoots ingezet. Bij post 2 is een van de  
nieuwe boten gestald. Van daaruit is de behoefte ontstaan dat ook daar de strandwacht 
beschikking heeft over een voertuig. Voor 2019 zullen hiervoor de mogelijkheden worden 
onderzocht. 
 
In 2018 zijn de 2 nieuwe motoren voor de rubberboten geleverd. Helaas zit er in de motoren 
een constructiefout waardoor bij beide motoren eenzelfde mechanisch onderdeel defect is 
geraakt. Met de leverancier en producent wordt er naar een goede oplossing gezocht.  
 
De grote RIB “Maarten Plug” was in 2017 al uit de vaart genomen. In 2018 is deze boot opgeknapt zodat 
we de boot kunnen verkopen. De opbrengst zal worden toegevoegd aan het budget voor nieuw aan te 
schaffen materiaal. 
 
Bij post 3 is bij een zeer harde regenbui een behoorlijke lekkage ontstaan. Hierdoor zijn enkele 
elektronische delen beschadigd. 
 
Post 2 is er zeer slecht aan toe en dient vervangen te worden. De gemeente heeft deze vervanging voor 
2018 uitgesteld op basis van het weinige gebruik van de post in 2017.  
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Ook post 1 begint mankementen te vertonen. Bij de plaatsing van de post voor het seizoen 2019 zullen de 
gebreken worden geïnventariseerd en een verzoek tot herstel bij de Gemeente worden neergelegd. 
 
De nieuwbouwplannen krijgen gestalte. Er is een definitief ontwerpgemaakt en de 
Gemeente is bezig met het bestemmingsplan, de vergunningen en andere 
randvoorwaarden. Planning is gericht op aanvang realisatie/bouw na seizoen 2019. 
Vanuit de strandwacht is er een behoefte aangegeven voor de aanschaf van extra rescue 
tubes en nieuwe rescue boards. 
 
De Tubes zullen uit eigen middelen worden aangeschaft. De rescue board hopen wij te 
kunnen bekostigen uit de opbrengst van de collecte van 2019. 
 
 
 
 
 
Financiën materiaal 
Voor het onderhouden van ons materiaal hebben we € 7742,95 aan kosten gemaakt. 
 
Onderhoudsavonden 
Op de maandagavond wordt het onderhoud uitgevoerd. 
 
Als vereniging kunnen we ons gelukkig prijzen met de inzet van veel vrijwilligers die elke maandagavond 
bezig zijn met onderhoudswerkzaamheden.   
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Jaaroverzicht Promotie 
 
Via verschillende media heeft de NRB haar vereniging ook in 2018 weer gepromoot. Dit is gedaan via de 
pers (Buizenpers kranten, 112 bollenstreek en omroep Bo), Facebook, Twitter, reguliere nieuwsbrieven, 
bestuursnieuwsbrieven, maandupdates en de NRB website. Ook heeft de NRB materialen uitgedeeld aan 
de verscheidene hotel en horeca gelegenheden op en aan het strand en de boulevard. Dit zijn o.a. de 
folders “Maak het strand veilig” en de “Muizwemfolder”. Ook worden er actief polsbandjes uitgedeeld en 
er nadrukkelijk op gewezen dat deze ten alle tijden af te halen zijn op 1 van de 3 reddingsposten. 
 
In 2018 heeft de reddingsbrigade op het gebied van promotie de volgende activiteiten gerealiseerd. 

• Nieuwjaarsreceptie – Zondag 6 januari 2018.  

• Beach Party Caribean Pirates - Zaterdag 17 maart 2018.  

• Cursus muizwemmen Zondag 24 juni en 22 zondag juli 2018 

• NRB Opendag - Zaterdag 14 juli 2018 

• NRB einde seizoen BBQ - Zaterdag 6 oktober 2018 

• NRB Weekendje weg Vrijdag 21 tot 23 september 

• NRB Klaverjas competitie - Elke laatste zaterdag van de maand van september tot april 

• NRB Bingo Zaterdagavond 1 Dec. 2018 
 
 
NRB 100 jaar 
De NRB bestaat in 2021 100 jaar en dat moet gevierd gaan worden. Er zal daarom ook een werkgroep 
opgericht moeten worden die de festiviteiten en activiteiten zal bedenken en organiseren. Het mooiste zou 
zijn als er in iedere leeftijdscategorie enkele vrijwilligers zich aanmelden om op die manier een zo breed 
mogelijk bereik te kunnen realiseren. Aanmelden kan bij de voorzitter, secretaris of een ander bestuurlid. 
 
Ledenwerving 
De NRB doet actief aan haar ledenwerving. Ook afgelopen jaar is er weer volop aandacht besteed aan het 
werven van nieuwe leden en het vasthouden en enthousiastmeren van bestaande leden. Dit gebeurd met 
een tweetal campagnes. www.wordlifeguard.nl en www.maakhetstrandveilig.nl. Voor de wordlifeguard 
campagne is afgelopen najaar begonnen met een geheel nieuwe opzet. Dit vanwege een nieuwe extra tool 
die ingezet kan worden. Namelijk de vrijwilligersvergoeding en maatschappelijke stage. 
(www.wordlifeguard.nl). Onder aan de streep moet er nog steeds keihard getrokken en geworven worden 
om aanwas te realiseren. Daarnaast is het belang van de mooie website die er is 
https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl groot. Hiermee informeren we heel duidelijk wie we zijn en wat 
onze doelstellingen zijn. De nieuwe wordlifeguard campagne is op een consistente manier opgezet zodat 
deze voor een langere tijd stabiel ingezet kan worden. 
 
Sponsoring 
De NRB is naast subsidie ook afhankelijk van sponsoring. Wij hebben dan ook inmiddels een aantal trouwe 
sponsoren om ons heen geschaard waar wij heel dankbaar voor zijn. Dit zijn veelal lokale ondernemers 
maar ook landelijke partijen dragen er aan bij. slagerij van den bent, One2Track, PWA computers, 
Bouwadvies M.T.J.M van de Geer, Hotel van Oranje, Beach Club O, Eneco luchterduinen, Ancora 
adviesgroep, Luijer notarissen, Njoy en Peut. Sponsor worden van de NRB kan eenvoudig. Lees er meer 
over via https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/reclamebord-sponsor  
De Opendag van afgelopen juli is door meer dan 150 lokale ondernemers gesponsord. Van Loterijprijzen tot 
de huur van 2 springkussens. Eten en drinken voor op de dag voor onze vrijwilligers. Het kon niet op. 

http://www.wordlifeguard.nl/
http://www.wordlifeguard.nl/
http://www.maakhetstrandveilig.nl/
http://www.maakhetstrandveilig.nl/
http://www.wordlifeguard.nl/
http://www.wordlifeguard.nl/
https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/
https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/
https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/reclamebord-sponsor
https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/reclamebord-sponsor
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Hiermee bevestigen we de gunfactor en erkenning van de Noordwijkse reddingsbrigade in de lokale 
gemeenschap van Noordwijk. 
 
Ter afsluiting wil ik dan ook iedereen die zich ook weer het afgelopen jaar heeft ingezet voor de NRB heel 
hartelijk bedanken. Ik hoop dan ook dat we in 2019 met elkaar vol trots kunnen vertellen dat we lid zijn van 
de NRB. 
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Jaaroverzicht Beleid & Ontwikkeling 
 
Mee met de tijd 
Het jaar 2018 stond in het teken van verkennen en vernieuwen. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden 
om de vereniging en de strandwacht toekomstbestendig te maken en houden. De maatschappij verandert 
en de NRB wil daar waar mogelijk en functioneel in mee gaan.  
 
Dat houdt deels een verzakelijking in met duidelijke afspraken tussen de gemeente die financiert en 
bezoekers veiligheid wil bieden. En tegelijkertijd wil de NRB aandacht geven aan het sociale deel van het 
verenigingsleven. De vereniging kan alleen bestaan met de aanwas en inzet van actieve leden. Ondertussen 
wordt het leven in het algemeen drukker en neemt de vrije tijd af, waardoor mensen zich niet zo maar aan 
een vereniging kunnen of willen committeren. 
 

 
 
Verkenning toekomstbestendig strandtoezicht 
De eerste helft van dit jaar deed het bestuur een verkenning naar mogelijkheden voor een 
toekomstbestendig strandtoezicht, op de korte en langere termijn. Aanleiding zijn ontwikkelingen met de 
nieuwbouw en het hiervoor genoemde veranderende verenigingsleven anno 2018. Ook spelen wensen en 
eisen van een Blauwe Vlagstrand een belangrijke rol. Er volgden gesprekken met collegabrigades, 
Reddingsbrigade Nederland, de KNRM en de Gemeente Noordwijk. Dat resulteerde in een notitie die de 
basis vormde voor de pilot met vrijwilligersvergoeding. Verder gaf de gemeente aan dat zij afspraken over 
bezetting van de strandwacht op de posten met de NRB wil vastleggen in een 
dienstverleningsovereenkomst. Daarbij sprak de gemeente de wens uit voor een flexibeler inzet van de 
strandwacht, bijvoorbeeld in voor- en naseizoen op woensdagmiddag bij mooi weer.  
 
Verder hield het bestuur een enquête onder jongeren om te weten of en hoe zij zich thuis voelen in de 
vereniging; wat hen boeit en bindt. Die resultaten zet de NRB in bij de werving in het voorjaar van 2019. 
 
Pilot vrijwilligersvergoeding strandwacht 
Tijdens het zomerseizoen vond een pilot plaats met vergoeding voor de strandwacht.  De pilot is geslaagd. 
De bezetting was goed en substantieel beter dan voorheen. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het 
prachtige weer daar ook in meespeelde. In 2019 krijgt de pilot een vervolg. Dan zullen ook junior lifeguards 
in aanmerking komen. De vrijwilligersvergoeding heeft twee doelen. Ten eerste waardering voor de 
vrijwillige en deskundige inzet tijdens het strandseizoen. Ook is het een stimulans voor bezetting van de 
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posten door het seizoen heen. De NRB kan nu ook nieuwe aanwas werven met vergoeding in het 
vooruitzicht. 
 
Dienstverleningovereenkomst 
In het najaar van 2018 zijn de Gemeente Noordwijk en het bestuur van de NRB in een gezamenlijke 
werkgroep begonnen aan het ontwikkelen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hiermee leggen 
beide partijen op een heldere, zakelijke wijze afspraken vast over de inzet en financiering van de NRB. Denk 
aan de bezetting van posten, werkwijze, kwaliteit, investeringen en exploitatie.  Daarnaast komt er 
document met jaarafspraken gebaseerd op deze meerjarige DVO.  
 
De DVO treedt in werking bij ingebruikname van de nieuwbouw. De overeenkomst wordt iedere vijf jaar 
vastgesteld en loopt parallel aan de Strandnota van de gemeente. 
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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 2019 weer wil inzetten voor een taak 
binnen de brigade. 
 
Voorzitter:          Secretaris:          Penningmeester: 
E. Hazenoot         M. Leij           A. Turion 
 
 
 
 
Bestuurslid Hulpverlening:         Bestuurslid Materiaal:  
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Bestuurslid Promotie:           Bestuurslid Beleid & Ontwikkeling      
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