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In 2015 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 
H. Admiraal  - secretaris 
A. Turion  - penningmeester 
J. van Went  - bestuurslid hulpverlening 
O. Kramer jr. - bestuurslid opleidingen (gedurende het jaar afgetreden) 
B. Star   - bestuurslid materiaal 
P. Kersten  - bestuurslid promotie 
 
Op de gehouden ledenvergadering van 8 mei zijn de voorzitter, het bestuurslid materiaal en het bestuurslid 
opleidingen herkozen conform het rooster van aftreden. Elk van hen zal na een periode van 3 jaar herkozen 
moeten worden of uit het bestuur vertrekken. 
 
 
De NRB als organisatie 
 
De NRB heeft als organisatie een eenvoudige structuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn er 4 bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor 1 of 
meerdere disciplines zoals opleidingen, strandzaken enz. 
 
 
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 2015 de jaarlijks 
terugkomende Algemene Ledenvergadering gehouden en was een Bijzondere Algemene Ledenvergadering niet 
nodig. 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. 
 
De tweede helft van het afgelopen jaar was er een behoorlijke werkdruk op alle bestuursleden ontstaan omdat 
het bestuurslid Opleidingen om persoonlijke is afgetreden. De taken om de voortgang in deze belangrijke 
discipline te kunnen waarborgen is verdeeld onder de overige leden van het bestuur.  
 
• Beleid 
Het bestuur heeft getracht om de wijzigingen in de structuur van de vereniging welke in 2014 zijn ingezet door- 
en uit te voeren. Het meerjarig beleidsplan heeft hierbij als leidraad gediend.  
 
Reeds in 2013 hebben wij de beleidsvisie “Toekomstige Strandbewaking van Gemeente Noordwijk door de NRB 
2013-2018” afgerond en overhandigd aan de Gemeente. Helaas is daar tot op heden nog steeds geen enkele 
terugkoppeling op ontvangen.  
 
• Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Er zijn geen wijzigingen in zowel de statuten als het huishoudelijk regelement doorgevoerd.  
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• Brigadejubilea / -onderscheidingen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 mei  werd Henk Vink geëerd voor zijn 50 jarig 
lidmaatschap van de vereniging.  
 
• Nieuwe huisvesting 
Ook 2015 werd in beslag genomen door de plannen om op termijn nieuwbouw te gaan betrekken. Gezamenlijk 
met de ZVN zijn na instemming op de plannen door beide verenigingen de bouw teams aan de gang gegaan. 
Op dit moment is de architect op basis van het huidige ontwerp en plan van eisen een calculatie aan het maken 
om te bezien of het binnen het beschikbare budget te realiseren valt. 
 
• Life Saving 
In 2015 werd het NK Lifesaving Ocean onderdelen wederom in Noordwijk als een generale repetitie gehouden. 
Tevens werd voor het eerst het EK IRB in Nederland gehouden. Ons brigade lid Leon van Went is namens 
Reddingsbrigade Nederland betrokken bij de organisatie van het WK en verantwoordelijk voor de Safety.  
 
• Zwembad 
Uiteraard heeft de NRB in 2015 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 
vertrouwede 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. 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.  
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.  
 
• ARBO 
Binnen de vereniging is een lid aangesteld als veiligheidscoördinator. Deze zal te allen tijde onveilige situaties 
aankaarten en tevens preventieve maatregelen voorstellen. 
 
 
 
Familieberichten 
 
Naast de vermelding van alle organisatorische zaken dient ook het wel en wee vermeld te worden van de leden, 
zoals: geboorten, huwelijken, jubilea, gezondheid en overlijden. Het bestuur wil graag geïnformeerd worden 
over deze zaken, zodat zorg gedragen kan worden voor bijvoorbeeld een kaartje, een bloemetje, een cadeautje, 
een bezoekje of een berichtje in de Nieuwsbrief of de website.  
 
• Overlijden 
In 2015 zijn er geen leden of ereleden onze vereniging ontvallen. 
 
• Geboorte 
10 maart is Sarah Lydia Jacoba geboren, dochter van Sander en Marjon van den Berg – de Haas 
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29 april is Tijn Olivier geboren, zoon van Trudy en Michel Fasseur 
 
• Trouwerijen 
In 2015 zijn er geen berichten van trouwerijen ontvangen. 
 
Financiële zaken 
 
• Collecte / Giften / Legaten en Sponsoring 
In 2015 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. Niet onvermeld mag blijven 
dat de vereniging dit jaar een legaat heeft mogen ontvangen van baron Taets van Amerongen van Renswoude. 
 
• 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 v oor 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 

 
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. 
Langs de kust werken de reddingsbrigades ook samen bij beveiliging van sportieve activiteiten waar het een groter 
strandgedeelte betreft dan in het eigen bewakingsgebied. 
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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 94 leden actief hebben deelgenomen voor kortere of langere tijd (enkele uren tot meerdere dagen) en er 34 
personen passief  als bezoeker en 3 personen als niet lid geregistreerd zijn.  
 

 
 
Er is echter een terugloop te constateren van leden die structureel de bewakingsdagen volgens een rooster invullen. 
De sociale beleving van brigadeleden bevindt zich op een breder gebied. Men is vaak ook lid bij een andere 
vereniging en de persoonlijke  invulling van de  vrije tijd is veranderd. 
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. 
 
Er zijn echter minder wachturen geregistreerd vanwege het grillige weer en de vrijheid die leden wensten om de 
wachtdagen in te vullen. Het resultaat is te zien in de tabellen en grafieken. Er is dus een andere invulling van de 
strandbewaking noodzakelijk. 
 

post apr-2015 mei-2015 jun-2015 jul-2015 aug-2015 sep-2015 

post1 16,75 357,40 986,90 2245,00 2800,00 20,00 

post2 - - - 1,24 113,50 - 

post3 - - 33,25 - 148,40 - 

Total 16,75 351,40 1.020,15 2.226,24 3.061,90 20,00 

Strandwacht  94 

Bezoekend  34 

Geen lid  3 
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Totaal uren 2015 = 6716,44  
 

 
Vondelingen 
Uiteraard worden vondelingen genoteerd. Gegevens van vermiste  en zoekgeraakte personen worden op een 
standaard rapportje genoteerd en geteld in het registratiesysteem.. 
In 2013 zijn door Politie en Reddingsbrigade Nederland  werkafspraken gemaakt over vermissing personen. Ook in 
Noordwijk worden deze werkafspraken gehanteerd. 
 

 
 
Het aantal vondelingen welke geteld zijn op de posten geeft ook aan in welk gedeelte van het seizoen de drukte het 
grootst is. Ook de nationaliteit en de leeftijd wordt zoveel mogelijk geregistreerd. Deze varieerde van 1,5 tot 14 jaar. 
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De actie met polsbandjes werkt daar positief aan mee. Veel strandbezoekers vragen erom vanwege landelijke 
promotie. 
 
EHBO 
Tijdens het zomerseizoen worden bijna alle incidenten en incidentjes genoteerd. Echter de kwallenbeten en sneetjes 
en krasjes die recreanten oplopen tijdens het strandbezoek worden alleen geturfd en niet als een hulpverlening  
genoteerd. Ook de kinderen die een kort moment zoek waren zijn niet meegeteld. 
 

 
 
Een uitschieter bij het verlenen van eerste hulp is op de strandpost aan de Langevelderslag.  Er zijn relatief weinig 
bewakingsuren geregistreerd maar in 1 weekend in augustus liep het storm met insectenbeten en kwallenbeten. 
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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. 
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. 
 

 
 
De cijfers in bovenstaand overzicht kunnen echter niet bij elkaar opgeteld worden om de totale hoeveelheid 
bevoegdheden aan te geven. Er zijn leden die door de jaren heen meerdere diploma’s hebben behaald, die staan alle 
geregistreerd. De ‘oude schipper’ bijvoorbeeld heeft het diploma van het vroegere ‘varend redden’ behaald maar is 
daardoor niet minder ervaren. Tegenwoordig moeten alle  leden die Lifesaver-beach of Lifeguard-beach opleidingen 
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volgen eerst hun EHBO-diploma behaald hebben anders kunnen zij geen examen doen. Om niet alle EHBO-ers tekort 
te doen zijn in deze  grafiek de EHBO-ers geteld die direct bij de varende bemanningen behoren.  
Binnen de vereniging worden ongeveer 90 leden geteld die  hun EHBO-diploma actueel houden door herhaling en of 
bijscholing. Dat kunnen zij ook elders hebben gedaan, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of als BHV-er. 

 
Alarmploeg 
De alarmploeg bestaat uit een groep van 17 leden, 2 ploegleiders en enkele oudgedienden die in 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 ook 1 lid opgeleid voor 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 iets minder dan in 2014. 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.  
 

 
 
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 C2000. In onderstaande grafiek zijn ook de meldingen meegenomen die op een 
andere wijze  dan genoemde 3 binnenkomen. Deze komen dan vaak van strandbezoekers, kennissen,  mondeling 
aan de strandpost of uit eigen waarneming. 
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Uiteindelijk is er 1 incident geweest waaruit personen zijn gered die in een levensbedreigende situatie  verkeerden. 
Hulp aan baders en zwemmers is vanwege afdrijven bij oostelijke wind tot een handreiking of ondersteuning bij het uit 
zee komen. De acties voor zoek in zee komen van meldingen waarbij gecoördineerd is samengewerkt met KNRM en 
of buurbrigade. Bij bovengenoemde acties is bijna altijd de alarmploeg betrokken geweest. 
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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 onderstaand overzicht zijn alle beveiligingen opgenomen die ook zijn uitgevoerd. 
 

 
 
Regionale Voorziening Reddingsbrigades 
In de veiligheidsregio Hollands-Midden hebben zich 7 reddingsbrigades verenigd om op een of andere wijze hulpverlening te 
kunnen bieden bij incidente n 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 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.  
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Materiaal 
 
Het materiaal valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuurslid Materiaal. Vanuit deze bestuur 
discipline wordt het onderhoud, het beheer en de aanschaf van nieuwe materialen aangestuurd.  Tevens is het 
materiaal losgekoppeld van de operationele uitvoering van de discipline waar het materiaal voor bedoeld is. 
 
Het materiaal is onderverdeeld in de volgende disciplines. 
Varend materiaal     Boten, kano’s, rescueboards 
Motoren        buitenboord motoren 
Voertuigen       Auto’s, 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) 
 
We hebben met z’n allen er voor gezorgd dat het materiaal in een zo goed mogelijke staat verkeerde. Elke 
maandagavond is er met een enthousiast team gewerkt en ging er iets stuk dan werd dit gelijk opgepakt om er 
voor te zorgen dat het materiaal weer zo snel mogelijk inzetbaar was.  
 
Aan ons areaal is een extra, tijdelijk vaartuig toegevoegd, een Sea-doo RWC. Deze kon met moeite gestald 
worden en ons gebouw staat nu echt helemaal vol. 
 
Post 3 is in slechte staat en staat op de nominatie om te worden vervangen. In welke vorm is nog niet bekend. 
Herstel werkzaamheden worden uitgevoerd echter zijn een noodoplossing maar voldoende om toch te post te 
kunnen gebruiken. 
 
Bij Post 1 is gedurende de zomermaanden een extra container geplaatst om daarin de Polaris en kleine Rib te 
kunnen stallen. 
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Promotie 
 
De doelstellingen voor promotionele activiteiten in 2015-2017 waren in 2014 geformuleerd.  

1. Verbeteren van interne communicatie. 

2. Inrichten van doelgerichte (voorlichtings-)campagnes; 

o Ledenwerving 

o Werving van donateurs 

o Werving van sponsoren 

o Voorlichting strand en zee 

3. Betrouwbaarheid en frequentie verhogen van (jeugd)ledenactiviteiten. 

4. De relatie met particuliere donateurs, ereleden en sponsoren actief onderhouden. 

5. Inrichten en opzetten van sponsorprogramma voor MKB en zelfstandigen. 

6. Inrichten van beleid omtrent eenmalige fondswerving, sponsoring en gunstverlening. 

Er is uitvoering gegeven aan deze plannen en op een vernieuwde wijze worden de nieuwsbrieven naar de leden 

gestuurd. 

Redactie 
 
Onder leiding van eindredacteur Mark van Egmond is het in 2014 gestarte initiatief voor het opzetten van een 
communicatie platform verder vorm gegeven. Op het strand zijn wij goed zichtbaar en herkenbaar. Onze auto’s, boten, 
mensen en ook de vuurtoren zullen in de nieuwe huisstijl regelmatig naar voren komen om de herkenbaarheid te 
vergroten. De nieuwsbrief, website, drukwerk en social media zijn belangrijk in het nieuwe platform. Het redactie team 
komt wekelijks bij elkaar om gezamenlijk de ontvangen ideeën te verwerken en nieuwe ideeën werkelijkheid te maken.  
 

 
Activiteiten 
In 2015 waren de jaarlijkse activiteiten voor leden en donateurs weer een groot 
succes. Onder leiding van Huibert vd Bent zijn ook in 2015 weer de bekende 
brigade activiteiten zoals nieuwjaar borrel en barbecue een groot succes 
geweest. Helaas is het toneel vanwege omstandigheden komen te vervallen.  
In het najaar werd er in samenwerking met de brandweer een spooktocht 
georganiseerd bij De Duindamseslag wat wederom een groot succes was. 
 
Voorlichting en werving 
De sponsorrichtlijnen zijn opgesteld en zijn klaar om ‘getoetst’ te worden bij 

bedrijven. De link naar het communicatie platform van de redactie wordt sterker door de advertentiewaarde van ons 
communicatie platform (nieuwsbrief, website, drukwerk en social media).  
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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 2016 weer wil inzetten voor een taak binnen de 
brigade. 
 
 
Voorzitter:          Secretaris:          Penningmeester: 
E. Hazenoot         H.J. Admiraal         A. Turion 
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Bestuurslid Materiaal:           Bestuurslid Promotie: 
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