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2. Voorwoord 
In het jaar 2019 was de NRB in vele opzichten weer bijzonder actief. Van strandbewaking en opleiding tot 
bewaking van evenementen en de voorbereiding op onze nieuwe huisvesting. 
 

Samenwerking en bestuur 
Met het bestuur van het KNRM-station Noordwijk hebben we de gezamenlijke intentie uitgesproken om 
operationeel nog meer en beter samen te werken. We willen onderzoeken of het in de toekomst wenselijk 
en uitvoerbaar is om tot één waterhulpverleningsorganisatie in Noordwijk te komen. De komende jaren 
zullen we dit samen verder bespreken. Met het bestuur van Katwijk hebben we wederzijdse kennis en 
ervaring gedeeld op het gebied van bestuur, hulpverlening en nieuwe huisvesting. Met de gemeente 
Noordwijk hebben we afgestemd over een zakelijke Samenwerkingsovereenkomst die vanaf de nieuwbouw 
in werking zal treden. De pilot met de vrijwilligersvergoeding uit 2018 is wegens succes omgezet in een 
structurele vergoeding. In 2019 is deze er ook voor Junior Lifeguards. Samen met de aanschaf van kleinere 
hulpverleningsvoertuigen maken we het jongeren meer aantrekkelijk om zich in te zetten voor het mooie 
werk van de reddingsbrigade.  
Aart van Wijngaarden volgde Arjan Turion op als penningmeester. Een nieuw gezicht binnen onze brigade 
met een gedegen financiële achtergrond die de vereniging goed van pas komt. 
Reddingsbrigade Nederland (RN) voert jaarlijks bij diverse reddingsbrigades steekproefsgewijs financiële 
controles uit. Dit jaar was onze brigade geselecteerd door de financiële commissie van RN. Het resulteerde 
in een positief oordeel van de genoemde commissie.  
 
Nieuwbouw 
Wat de nieuwbouw van onze strandpost betreft hadden wij, net als menig ander, te maken de uitspraak 
van Raad van State met betrekking tot het stikstofbeleid. Hierdoor ontstond helaas weer vertraging in de 
omgevingsvergunningprocedure. Ondanks deze nieuwe tegenslag is inmiddels wel de 
aanbestedingsprocedure afgerond. De start van de nieuwbouw volgt naar verwachting in 2020. 
 
Waardering 
Met de Hotels van Oranje hebben we als buren al jaren een goede relatie. We weten elkaar te goed vinden 
wanneer dat nodig is. Als blijk van waardering voor de inzet van onze Lifeguards op het strand heeft de 
directie van Hotels van Oranje ons aan het eind van het seizoen een BBQ aangeboden bij Beach Club O. 
  
Enrico Hazenoot, 
Voorzitter  
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3. Inleiding 

In 2019 waren de leden van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) weer actief op allerlei gebied. Naast 
strandbewaking en opleidingen was er bewaking en beveiliging van evenementen van derden op het 
strand. Er vonden gezamenlijke oefeningen plaats met andere regionale hulpdiensten en -organisaties. De 
onderhoudsploeg werkte wekelijks aan voertuigen, gebouw en ander materieel. Er was bestuurlijk en 
beleidsmatig overleg met diverse organisaties, gemeente en relaties. 

4. Over de NRB  
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden: 
  
E. Hazenoot       - Voorzitter.   
M. Leij          - Secretaris  
A. Turion/ A. van Wijngaarden  - Penningmeester 
L. van Went        - Bestuurslid Hulpverlening  
E. Star          - Bestuurslid Opleidingen  
B. Star          - Bestuurslid Materiaal  
M. van Egmond      - Bestuurslid Promotie  
M. Ponsioen        - Bestuurslid Beleid en ontwikkeling  

Activiteiten bestuur 
Naast de reguliere bestuurlijke taken is het bestuur beleidsmatig actief met de, onder het bestuur 
ressorterende, disciplines Hulpverlening, Opleidingen, Materiaal, Promotie, Beleid en ontwikkeling. Naast 
het maandelijkse bestuursoverleg is er de jaarlijks terugkomende Algemene Ledenvergadering. Het bestuur 
neemt deel aan overleg en bijeenkomsten met de Gemeente Noordwijk waar het haar taken aangaat en 
bezoekt in dat verband ook bijeenkomsten van de Gemeenteraad en Raadscommissies. Er is afstemming 
met Reddingsbrigade Nederland; landelijke en regionale hulpdiensten en -organisaties en de diverse 
relaties.  

Zwembad 
De NRB gaf in 2019 in het zwembad invulling aan haar belangrijkste doelstelling: het voorkomen van de 
verdrinkingsdood. Dat deed de NRB door het geven van zwemlessen op de gebruikelijke dinsdagavond.  

Relaties en contact 
Het contact met de leden van andere brigades is goed en wordt in de toekomst verder geïntensiveerd. In 
de zomermaanden lopen leden van gastbrigades gedurende enkele weken strandwacht in Noordwijk, 
waaronder Leiderdorp. Daarnaast zijn er met regelmaat bezoeken van reddingsbrigades uit het gehele 
land. Afgelopen jaar was er op bestuursniveau overleg met Reddingsbrigade Katwijk. Goede contacten zijn 
er ook met het bestuur, commissies en medewerkers van de overkoepelende organisatie Reddingsbrigade 
Nederland, KNRM-station Noordwijk en de Gemeente Noordwijk.  

Samenwerking  
Er is sprake van een constructieve samenwerking met de ambulancedienst RAV-HM, Alarm Centrale HM, 
de (strand)politie, de KNRM, Kustwachtcentrum, de strandverenigingen, de strandexploitanten en diverse 
buurbrigades.  
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De samenwerking en de verstandhouding met de plaatselijk pers is uitstekend. Zowel in de lokale bladen 
als bij BO-Bollenstreek omroep. Dat is mede belangrijk vanwege de preventieve voorlichtingsactiviteiten 
voor een veilig strand. 

Bondsactiviteiten 
Naast hun brigadewerk is een aantal leden actief als examenofficial en/of als lid van een commissie van de 
Bond. 

Regionale en landelijke inzet – Alarmploeg NRB 
De lokale alarmploeg staat samen met een Officier van Dienst Reddingsbrigade (OvD-Red) 24/7 paraat om 
met haar alarmvlet regionaal- dan wel landelijk ingezet te kunnen worden bij overstromingen.  
De Alarmploeg van de NRB is het gehele jaar door 24/7 inzetbaar. Dat gebeurt doorgaans samen met 
KNRM-station Noordwijk. 

ARBO 
Binnen de vereniging is een lid aangesteld als veiligheidscoördinator. Deze heeft de taak onveilige situaties 
aan te kaarten en tevens preventieve maatregelen voor te stellen.  

Financiële zaken  

• Collecte / Giften / Legaten en Sponsoring 
In 2019 heeft de brigade traditiegetrouw weer in Noordwijk gecollecteerd in de eerste week van 
juli. Daarnaast ontvangt de NRB giften van particulieren en 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 op en rond het 
strand. Een goed voorbeeld hiervan is de traditionele Nieuwjaars duik. Voor de kosten van haar 
inzet vraagt de brigade een vergoeding.  

• Bijdrage Gemeente Noordwijk 
De Gemeente Noordwijk draagt de NRB een warm hart toe. Zoals bekend is er een 
investeringsfonds waarmee het mogelijk is om materialen te vervangen. Komende jaren wordt er 
gekeken naar een intensievere, meer zakelijke, invulling van de afspraken op basis van een 
Samenwerkingsovereenkomst. 

• Verdere financiële ondersteuning 
Het bestuur is dankbaar voor de giften en financiële bijdragen van haar donateurs, bedrijven en de 
Gemeente Noordwijk. Zonder die steun en de inzet van alle leden van de NRB zou een goede 
hulpverlening en gezond verenigingsleven niet mogelijk zijn. 
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5. Jaaroverzicht Hulpverlening 
 

 
 
Het Jaaroverzicht Hulpverlening bevat 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. 
 
Ook beveiliging bij evenementen staan geregistreerd. Gelukkig zijn daar nagenoeg geen (ernstige) 
incidenten of ongevallen voorgevallen. Deze gegevens worden verstrekt aan de RVR-coördinator 
(Regionale Voorziening Reddingsbrigades), 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. 
 
Strandbewaking 
Het registratiesysteem Kompas op de posten van de NRB is door eigen brigadeleden ontworpen en maakt 
onder andere gebruik van persoonsgegevens, zoals naam, diploma’s en certificaten uit de centrale 
ledenadministratie. De applicatie is de afgelopen jaren uitgewerkt tot een totaalpakket aan registratie, met 
dank aan Leon van Duin en Gunnar Kramer en alle andere leden voor hun input en bijdragegen. Uit de 
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registratie komt actieve deelname naar voren van 94 leden 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 naar de maanden dat de posten op het strand stonden. In totaal zijn er in 
2019 over de 3 posten verdeeld 1398 minder uur geregistreerd dan in 2018. Dit kwam mede door de 
weersomstandigheden in de zomermaanden. Tijdens de weekenden was het vaak minder aantrekkelijk 
strandweer dan op doordeweekse dagen. In de maanden juli en augustus was post 1 dagelijks open.  

Post mei-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 Totaal 

Post 1 358 1779 2908 2169 115 7329 

Post 2 0 107 241 96 0 444 

post 3 0 52 202 101 0 355 

Totaal 358 1938 3351 2366 115 8128 

 

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 
 
Grafiek 2019   

 
 
Hulpverleningen en reddingen 
In 2019 zijn er diverse Hulpverleningen geweest. In Kompas, het NRB-registratiesysteem, zijn er 
verschillende categorieën. Naast reddingen kent het systeem hulpverlening aan bader of zwemmer, 
hulpverlening aan opvarenden en hulpverlening aan strandbezoeker. Dit onderscheid is gemaakt om de 
statistieken met Reddingsbrigade Nederland te kunnen delen. Bij een “redding” gaat het om het 
daadwerkelijk redden van iemand van de verdrinkingsdood en om een reanimatie. Een hulpverlening is het 
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voorkomen van de verdrinkingsdood of bijvoorbeeld van iemand die niet meer zelfstandig terug uit zee kan 
komen of zonder onze hulp van het strand af kan komen. 
 
In 2019 zijn er geen ‘reddingen’ geweest. Wel is er 11 maal hulp geboden aan een bader/zwemmer. Er is 8 
maal uitgevaren voor hulp aan een opvarende waarbij het in de helft van de gevallen een kitesurfer betrof. 
De NRB kwam 43 maal is in actie voor hulp aan een strandbezoeker, dit betrof veelal onwelwordingen. 
Daarnaast voerde de NRB diverse (4) zoekacties op het strand en één op zee uit. Op strand betrof het 
vooral zoekgeraakte kinderen en 1 maal een oudere man met dementie. 
 
Vondelingen (gevonden en gezocht) herenigd 
Gegevens van gevonden (25) en zoekgeraakte (34)  personen worden in een standaard rapport genoteerd 
en opgenomen in het registratiesysteem. 
 
In totaal waren er evenveel zoekgeraakte en gevonden kinderen als in 2018, echter anders verdeeld. 

Post mei-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 Totaal 

Post 1 0 8 22 18 0 48 

Post 2 0 0 2 0 0 2 

post 3 0 0 5 4 0 9 

Totaal 0 8 29 22 0 59 
 

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

Post 1 9 1 22 23 0 55 

Post 2 0 0 2 1 0 3 

post 3 0 0 1 0 0 1 

Totaal 9 1 25 24 0 59 
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Dit jaar zijn er opnieuw veel polsbandjes verstrekt of meegenomen. De NRB stelt de bandjes gratis 
beschikbaar. Er is een duidelijk waarneembaar verband tussen het uitgeven van polsbandjes en een 
aanzienlijke vermindering van het aantal vondelingen. 
 

EHBO 
Tijdens het zomerseizoen worden nagenoeg alle incidenten en kleine verwondingen genoteerd. Daarbij 
vormen insectenbeten en snij- en schaafwonden het grootste deel. 
 
Dit jaar zijn de kwallenbeten weer geregistreerd, echter niet behandeld maar er is wel advies gegeven. Dit 
is terug te zien in de cijfers. 
 
Afgelopen jaar zijn er 424 EHBO gevallen geregistreerd. Dat zijn er 50 meer dan in 2018. Die stijging is niet 
alleen vanwege het registreren van de kwallenbeten, maar ook vanwege veel behandelde insectenbeten. 
In de onderstaande grafiek is te zien waar en wanneer de meeste EHBO-gevallen zijn geregistreerd. Post 3 
springt er in juli het meest bovenuit met 152 EHBO-registraties, 72 registraties betroffen advies bij 
kwallenbeten. 
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Jeroen Filemon heeft aangegeven dat hij zich vanwege zijn baan bij de Marine, niet meer kan inzetten voor 
de strandwachtleiding. Hij is opgevolgd door Duco Veringmeijer. Veel dank gaat uit naar Jeroen voor de tijd 
die hij gestoken heeft in het organiseren van de strandwacht de afgelopen jaren. 
 
Alarmploeg 
Dit jaar is begonnen om de Alarmploeg te hervormen tot de nieuwe en gewenste vorm die voldoet aan de 
huidige verwachtingen en tijdsgeest. Meegenomen daarin is ook de diploma lijn van Reddingsbrigade 
Nederland voor wat betreft bezetting. 
 
De ploeg is nu anders van opzet. Hierbij ligt de focus op de verschillende soorten inzet en daarbij 
behorende functies. Dat betekent geen alleskunners meer. Na de zomer is er concreet gestart met deze 
transitie, terwijl ondertussen de ploeg nog wel inzetbaar was. Onderdeel van deze transitie is introductie 
van een app voor de mobiele telefoon genaamd Brandweerrooster. Tegen het einde van de zomer is 
gestart met deze app in pilotvorm voor tenminste 3 maanden. De pilot is verlengd vanwege de relatief lage 
hoeveelheid alarmeringen. Inmiddels is gebleken dat de App goed werkt en zal worden voorgesteld om 
Brandweerrooster definitief te gebruiken, nu nog naast de huidige P2000 pagers. Harry Admiraal is 
gevraagd ondersteuning te leveren aan de coördinator Alarmploeg voor invoering van de nieuwe structuur. 
Remco Filemon heeft aangegeven te gaan stoppen als coördinator Alarmploeg, hierbij is Harry gevraagd 
voorlopig aan te blijven ter ondersteuning tot een nieuwe coördinator is gevonden. Binnen de alarmploeg 
zal worden uitgekeken naar vervanging van Remco. De NRB dankt Remco hartelijk voor zijn inzet de 
afgelopen jaren. 
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Foto gemaakt door She Fotografie. 
 
Afgelopen jaar heeft de NRB 69 meldingen gekregen, waarvan er 23 maal is samengewerkt met een 
ambulance.  
 
De NRV 2.0 is inmiddels volledig ingeburgerd bij Reddingsbrigade Nederland en in de regio Hollands 
Midden (HM) is er een vruchtbaar overleg met de reddingsbrigades in de RVR (Regionale Veiligheidsregio). 
De RVR HM bestaat uit reddingsbrigades Gouda, Waddinxveen, Leiderdorp, Alphen aan de Rijn, Leiden, 
Katwijk en Noordwijk. Binnen deze regio zijn er 4 brigades met een “NRV-eenheid” (Nationale 
Reddingsvloot) te weten Gouda (TinSilver snelle boot), Leiderdorp tevens met een TinSilver, Leiden met 
een vlet en Noordwijk met een vlet. Deze reddingsbrigades zijn tevens voorzien van een C2000 portofoon 
geleverd door de Veilgheidsregio en verbonden met de meldkamer Brandweer. Deze portofoon kan tijdens 
een inzet gebruikt worden als communicatiemiddel met de Meldkamer, maar ook met andere brigades of 
brandweereenheden welke ook deel uitmaken van de NRV vloot. 
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Oefening Dijkdoorbraak 1 Dordrecht, november 2019 
 

 
Oefening dijkdoorbraak, februari 2020 
 
Beveiligingen 
Veel instanties vragen aan de NRB om een stukje veiligheid te bieden bij evenementen. De verzoeken 
komen zowel van grote sportorganisaties als van plaatselijke verenigingen en scholen. Zoveel als mogelijk 
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wordt hieraan gehoor gegeven. Voor de NRB moet er bij een evenement tenminste sprake zijn van een 
relatie zijn met strand, zee of binnenwater. Ook moet het evenement direct binnen of aan de 
gemeentegrenzen gelegen zijn. Er is een gouden afspraak met buurbrigades over samenwerking, om niet 
op elkaars gebied te concurreren.  
 
In sommige gevallen kan het gebeuren dat er in onderling overleg geen bijstand wordt verleend, of er 
worden strenge voorwaarden gesteld. Het is niet altijd mogelijk om voldoende mensen te mobiliseren om 
aan de verzoeken te kunnen voldoen. Veel jonge leden geven zich echter op en doen daarmee ervaring op. 
Gelukkig zijn er maar weinig incidenten.  
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6. Jaaroverzicht Opleidingen 
Het jaar 2019 was weer succesvol wat betreft de opleidingen. Ze vonden plaats in het zwembad, op 
strand en in het kader van de EHBO. Totaal zijn er 143 personen (kinderen, jongvolwassenen en 
volwassenen) opgegaan én geslaagd voor een diploma. 
 

Zwembad 
In het jaar 2019 heeft de instructie van het zwembad weer een grote groep kinderen opgeleid voor een 
diploma. Dit was voor het ZWEM ABC, Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver. Er hebben 115 
kinderen afgezwommen en die hebben hun felbegeerde diploma gehaald. Sommige zelfs 2 diploma’s. We 
hebben er naast een nieuwe instructeur Nivo 3 ook een toezichthouder/ examinator voor het zwemABC 
bij, wat weer een fijne aanvulling van het instructie team is. Dank aan het instructiekorps voor hun 
uitstekende begeleiding en de opleiding van de kinderen. 
 
 

 
 

Strand 
In de zomermaanden van 2019 verzorgde een groep instructeurs de opleiding voor Lifeguard. De 
kandidaten bestonden uit zowel NRB-leden, onder andere afkomstig uit de zwembadopleiding, als een 
aantal nieuwe leden die nog onbekend met het strand waren. Zij kwamen naar aanleiding van de 
wervingsacties of op eigen initiatief. Het resultaat was dat er voor de verschillende diploma’s 18 personen 
zijn geslaagd. Proficiat en dank aan de instructeurs. 

  
 
EHBO 
Naast de herhalingslessen is er ook weer een beginnerscursus gehouden. Voor de beginnerscursus zijn 10 
mensen geslaagd. Er hebben 110 mensen deelgenomen aan de herhalingslessen. 
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2019 
 
ZWEMBAD 
26-03-2019   ZWEM ABC  A : 6 
                        ZWEM ABC C  : 7   
                        JUNIOR REDDER 1 :  4 
                        JUNIOR REDDER 2 : 4  
                        JUNIOR REDDER 3 : 6 
                        ZWEMMEND REDDER 2 : 1 
                        ZWEMMEND REDDER 4 : 4 
                        LIFESAVER 1 : 2 
     
06-06-2019   ZWEM ABC  A: 5 
                        JUNIOR REDDER 1 : 3 
                        JUNIOR REDDER 2 : 2 
                        JUNIOR REDDER 3 : 6 
                        JUNIOR REDDER 4 : 1 
                        ZWEMMEND REDDER 1 : 4 
                        ZWEMMEND REDDER 2 : 4 
                        ZWEMMEND REDDER 3 : 3 
 
10-12-2019   ZWEMABC   A : 10 
                        ZWEMABC   B : 15 
                        ZWEMABC   C : 9 
                        JUNIOR REDDER 1 : 1                         
                        JUNIOR REDDER 2 : 10 
 
INSTRUCTEUR NIVO 3 : 1 
 

STRAND 
14-07-2019 JUNIOR LIFEGUARD BEACH : 7 
                      LIFEGUARD BEACH: 9 
                      LIFEGUARD BEACH Schipper: 1 
                      SENIOR LIFEGUARD BEACH: 1 
 
EHBO 
25-06-2019   MFA EERSTE HULP : 10 
 
FEBR 2019     MFA HERHALING : 110 
 

  

TOTAAL:                                            115 
 ZWEMABC   A : 21 
 ZWEMABC   B : 22 
 ZWEMABC   C : 16                              59 
 JUNIOR REDDER 1 : 8                      
 JUNIOR REDDER 2 : 16 
 JUNIOR REDDER 3 : 12 
 JUNIOR REDDER 4 : 1                        37 
 ZWEMMEND REDDER 1 : 4 
 ZWEMMEND REDDER 2 : 5 
 ZWEMMEND REDDER 3 : 3 
 ZWEMMEND REDDER 4 : 4              16 
 LIFESAVER 1 : 2                                    2 
 
 INSTRUCTEUR NIVO 3 : 1                   1 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAAL                                          18 
 
 
TOTAAL                                      120 
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7. Jaaroverzicht Materiaal 
De discipline materiaal draaide goed in 2019. Er vond waar nodig onderhoud plaats, 
materiaal is vernieuwd of vervangen. 
 

De materiaaldisciplines zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018:  
 

• 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, 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 
Begin 2019 is de LandRover uit dienst genomen en verkocht. De inruilwaarde is 
gebruikt om de kosten van een nieuw voertuig te reduceren.  
Het nieuwe voertuig, een Toyota Hilux is in gebruik genomen en bevalt zeer goed. 
 
De nieuwe Suzuki Jimny wordt conform de gemaakte afspraken gebruikt voor de 
strandwacht op Post 2. Elke post beschikt over een klein voertuig en een kleine 
rubberboot. 
 
Voor first respons beschikt de NRB over 2 voertuigen, de genoemde Toyota 
Hilux en Mitsubishi L200. Uitgangpunt is dat deze verdeeld worden over post 1 
en post 3. 
  
De Post 2 is nog niet vervangen, maar dit zal in 2020 worden gerealiseerd. 
 
Ter vervanging van de oude rescue boards zijn er 3 nieuwe rescueboards aangeschaft. Gekozen is voor 
softboard, die minder kwetsbaar zijn.  
 
De grote RIB “Maarten Plug” is verkocht aan de ZVN (Zeilvereniging Noordwijk). De opbrengst is 
teruggestort in het investeringsfonds voor  
materiaal. 
 
De nieuwbouwplannen worden steeds realistischer, mogelijk kan er in 2020 begonnen worden met de 
bouw. 
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De server in het materiaalgebouw is vervangen. Deze nieuwe server kan 
straks overgeplaatst worden naar het nieuwe gebouw. 
 
Voor de nieuwe strandwachters die nog geen Lifeguard zijn, zijn Trainee 
shirts besteld. 
 
Financiën materiaal 
Voor het onderhouden van materiaal hebben we in 2019  € 7742 aan kosten gemaakt. 
In 2018 was dat bedrag € 7738. 
 
Onderhoudsavonden 
Op de maandagavond wordt door leden het onderhoud uitgevoerd. 
De NRB kan zich als vereniging gelukkig prijzen met veel vrijwilligers die elke maandagavond enthousiast 
bezig zijn met onderhoudswerkzaamheden.   

 
8. Jaaroverzicht Promotie 
Dit overzicht geeft een beeld van de promotie, ledenwerving en sponsoring in 2019. 
 
Promotie 
Via verschillende media heeft de NRB haar vereniging ook in 2019 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 horecagelegenheden op en aan het strand en de boulevard. Dit zijn onder 
andere de folders “Maak het strand veilig” en de “Muizwemfolder”. Ook worden er actief polsbandjes 
uitgedeeld en wordt er nadrukkelijk op gewezen dat deze af te halen zijn op 1 van de 3 reddingsposten. 
 

Muizwemmen 2019  
In 2019 heeft de reddingsbrigade onder grote belangstelling weer haar jaarlijkse muizwemlessen gegeven. 
Het betreft kinderen in de leeftijd van groep 7/8 van de basisschool. De NRB dankt de leden die dit mogelijk 
maakten, de instructeurs en de lifeguards die zorgden voor begeleiding in zee.  

 
 
NRB 100 jaar 
De NRB bestaat in 2021 100 jaar en dat moet gevierd worden. In 2019 vonden de eerste voorbereidingen 
plaats voor festiviteiten en activiteiten.  
 

Ledenwerving 
De NRB werkt actief aan haar ledenwerving. Ook afgelopen jaar is er weer volop aandacht besteed aan het 
werven van nieuwe leden en het vasthouden en enthousiasmeren van bestaande leden. Dit gebeurde door 
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onze bestaande campagnes. www.wordlifeguard.nl, www.maakhetstrandveilig.nl en door mond tot 
mondreclame.  
 
Sponsoring 
De NRB is naast subsidie ook afhankelijk van sponsoring. Wij hebben een aantal trouwe sponsoren om ons 
heen geschaard die wij bijzonder dankbaar zijn. Dit zijn veelal lokale ondernemers, maar ook landelijke 
organisaties dragen bij. Regionale sponsoren waren Slagerij Van den Bent, One2Track, PWA computers, 
Bouwadvies M.T.J.M van de Geer, Hotels 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  
 
In 2019 heeft de reddingsbrigade vanuit het luchterduinen fonds 2 gloednieuwe reddingsbrigade strand 
patrouille elektrische fietsen verkregen. Deze zijn enthousiast ontvangen en worden inmiddels volop 
gebruikt.  

 
 

Hartelijk dank aan ieder die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor de NRB. voor 2020 is de wens 
dat de leden vol trots kunnen vertellen dat ze lid zijn van de NRB. 

 
9. Jaaroverzicht Beleid en ontwikkeling 
De ontwikkeling in 2019 vervolgde met het verder toekomstbestendig maken van de NRB. 
Daar hoorde het invoeren van de vrijwilligers-vergoeding bij, een verzakelijking van de 
afspraken met de gemeente en inzet voor een nieuw onderkomen op het strand. 
 
Na evaluatie met de gemeente van de geslaagde pilot voor vrijwilligersvergoeding voor de strandwacht in 
2018, is deze vergoeding definitief ingevoerd in 2019. Nieuw is de vergoeding voor Junior Lifeguards. Dat 
past in het aantrekken en waarderen van jonge leden en maakte deel uit van de wervingscampagne van 
2019. De aanschaf van hulpverleningsvoertuigen waar jonge mensen na een training mee kunnen werken, 
maakt een bredere inzet door hen mogelijk. Het bestuur wil in die lijn ook meer sport- en spelactiviteiten 
organiseren voor jonge leden. Naast de hulpverlening is de NRB ook een vereniging die met sociale 



 

Pagina 19 
 

 

activiteiten zorgt voor verbinding en uitdaging. In 2019 ging het bestuur hiervoor op zoek naar een 
coördinerend bestuurslid. Er volgden gesprekken, maar de invulling van deze bestuursfunctie laat nog op 
zich wachten. Door vertrek en time-outs van bestuursleden, was de bezetting van het bestuur in 2019 
gedurende enkele maanden niet volledig. Dat legde enige druk op het bestuur, dat naast beleid ook het 
nodige werk verzet ten behoeve van de operationele aansturing.  
 

 
 
 
Dienstverlening 
In 2019 werkte de NRB met de gemeente verder aan een eigentijdse dienstverlenings-, of 
samenwerkingsovereenkomst. Daarbij werden oude afspraken tegen het licht gehouden, wederzijdse 
verwachtingen uitgesproken en nieuwe afspraken gemaakt. Van de NRB mag tot op zekere hoogte 
professionele inzet worden verwacht, met kwalitatief hoogwaardig strandtoezicht door goed opgeleide 
lifeguards. Tegelijkertijd blijft de NRB een vereniging die draait met vrijwilligers, van instructeurs en 
strandwacht tot met onderhoudsploeg en bestuur. Afspraak is dat de overeenkomst met de gemeente pas 
in werking zal treden bij realisatie van de nieuwbouw. De samenwerkingsovereenkomst wordt een 
combinatie van meerjarige afspraken op hoofdlijnen in combinatie met jaarlijks vast te stellen doelen en 
resultaten.  
 
Het bestuur stemde veelvuldig af met de gemeente plaats ten behoeve van 
besluitvorming over de nieuwbouw.  
 
Uitbreiding informatievoorziening 
In 2019 is op wens van de leden de informatievoorziening binnen de vereniging uitgebreid. Via info app en 
nieuwsbrief per mail houdt het bestuur haar leden op de hoogte van actuele (NRB Info app) en 
achtergrondinformatie (Bestuursnieuwsbrief). Extern is er berichtgeving via de nieuws- en social media en 
de NRB-website. 
 


