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In 2016 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  - bestuurslid hulpverlening 
P. Kersten   - bestuurslid opleidingen  
B. Star    - bestuurslid materiaal 
M. van Egmond - bestuurslid promotie 
 
 
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 
2016 de jaarlijks terugkomende Algemene Ledenvergadering gehouden en was een Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering ingelast ten behoeve van de benoeming van de nieuwe secretaris Michiel 
Leij. 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. 
 
Gedurende de zomer van het afgelopen jaar was er een behoorlijke werkdruk op alle bestuursleden 
ontstaan omdat de Secretaris 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 voorgenomen structuurwijziging, welke in 2014 reeds is ingezet, 
verder vorm te geven. 
 
• Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Afgelopen jaar zijn er alleen aanpassingen doorgevoerd omtrent het verplicht stellen van een VOG 
t.b.v. van alle actieve leden boven de 18 jaar. 
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• Nieuwe huisvesting 
Architectenbureau Van Manen heeft in 2016 de voorlopige ontwerpen (VO) verder doorontwikkeld 
naar een definitief ontwerp (DO) als het gaat om de nieuwe huisvesting NRB / ZVN. De gemeente 
heeft als eigenaar cq opdrachtgever het initiatief genomen om een zo correct mogelijke calculatie te 
laten opstellen. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag is men wachtende op de uitkomsten 
hiervan.  
 
• Life Saving 
Het Noordwijkse strand en Kon. Wilhelmina Boulevard vormden samen het toneel voor een 
schitterend WK Lifesaving 2016 Ocean event. Dit werd weliswaar georganiseerd door Reddingsbrigade 
Noordwijk, maar de NRB was daar heel dicht bij betrokken met al haar vrijwilligers. Ook voor de 
gemeente Noordwijk was een zeer succesvol evenement, doordat de gemeente regionaal maar ook 
landelijk hierdoor regelmatig via de media in de schijnwerpers stond. Ondanks dit kampioenschap in 
de maand september plaatsvond hadden we met zeer uitzonderlijk mooi zomers weer te maken. 
Twee NRB leden, Barry Hazenoot en Robert Hendriks welke deel uitmaakten van het Nationaal Team 
zijn als derde van de wereld geëindigd op het onderdeel 4 x 90 mtr Beach Relay.  
Aan het eind van dit evenement heeft burgemeester J. Rijpstra op 16 september namens ZM Koning 
Willem-Alexander, ons bestuurslid Jan van Went geridderd in de Orde van Oranje Nassau.    
 
• Zwembad  
Uiteraard heeft de NRB in 2016 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. De wachtlijst voor Zwem-ABC is aan het einde van het jaar 
opgelost, wat betekend dat er in 2017 aandacht besteed dient te worden aan het promoten van de 
zwemlessen. Het bestuur roept alle leden op om in hun eigen kennissenkring de Zwem-ABC lessen van de 
Reddingsbrigade onder de aandacht te brengen. 
 
• EHBO  
In 2016 hebben wij weer een nieuwe instructrice voor de EHBO lessen binnen de Reddingsbrigade. Op deze 
wijze is het voortbestaan van ons opleidingscentrum bij het MFA zeker gesteld en kunnen we de EHBO 
opleidingen en herhalingen blijven aanbieden via onze eigen vrijwilligers. 
 
• 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 Leiderdrop. 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. 
 
 
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 aan bijvoorbeeld een kaartje, 
een bloemetje, een cadeautje, een bezoekje of een berichtje in de Nieuwsbrief of de website. 
 
• Overlijden 
In 2016 zijn er geen leden of ereleden onze vereniging ontvallen. 
 
• Geboorte 
Op 9 september 2015 is Kevin Johannes Henricus, zoon van Carlo & Claudia van Nobelen geboren. 
Op 18 maart 2016 mochten zij Kevin voor het eerst in hun armen sluiten. 
 
Financiële zaken 
 
• Collecte / Giften / Legaten en Sponsoring 

In 2016 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. 
 

• Muizwemmen 
Het Muizwemmen is een nieuw idee dat vanuit een samenwerking met de Noordwijkse gemeenschap 
een lokale politieke partij en de NRB in een zeer korte tijd is ontwikkeld. De grote van dit evenement en 
de schokgolf die dit teweeg heeft gebracht in alle lagen van de gemeenschap is gerust enorm te 
noemen. We hebben er dan ook met recht de vrijwilligersprijs 2016 mee gewonnen met daaraan 
gekoppeld een bedrag van 1000 Euro. 

 
• Beveiligen evenementen 
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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. 
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 WK Lifesaving 2016 heeft dankzij het mooie weer veel belangstelling mogen beleven en is een mooie 
reclame geweest voor het reddingswerk langs de Nederlandse kust. 
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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 96 leden actief hebben deelgenomen voor kortere of langere tijd (enkele 
uren tot meerdere dagen) en er 6 personen passief  als bezoeker geregistreerd zijn.  Niet leden zijn buiten 
de registratie gebleven. 
 

 
 
Er is een kentering te constateren. In vergelijking met voorgaande jaren is een andere beleving van 
strandwacht ontstaan. Er komen minder strandwachtleden structureel, er komen meer leden wanneer de 
weersomstandigheden goed of mooi zijn. 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 meer wachturen geregistreerd vanwege het mooie weer in september en de WK Lifesaving 
2016. Het resultaat is te zien in de tabellen en grafieken. Ook nu is duidelijk geworden dat de invulling van 
de strandbewaking aan een andere leest toe is. 
 

post Jan.- 2016 mei-2016 jun-2016 jul-2016 aug-2016 sep-2016 

post1 25 6 901 2075 2729 596 

post2 - 3 - 56 - - 

post3 - 49 91 498 461 24 

Totaal 25 58 992 2629 3190 620 
7507       

 

Strandwacht  96

Bezoekend  6
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Totaal uren 2016 = 7507   
 

 
Vondelingen (gevonden en gezocht) herenigd 
Uiteraard worden vondelingen genoteerd. Gegevens van gevonden (22)  en zoekgeraakte (33)  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. 
 

 
 
Het aantal ‘vondelingen’ welke geteld zijn op de posten geeft ook aan in welk gedeelte van het seizoen de 
drukte het grootst was.  

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16
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mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16
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Ook de nationaliteit en de leeftijd worden zoveel mogelijk geregistreerd. Deze varieerde van 3 tot 11 jaar. 
Echter 1 persoon was reeds 49 jaar oud. 
 

 
 

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-/kwallenbeten en snij- en schaafwonden vormen wel het grootste deel Ook de kinderen die een 
kort moment zoek waren zijn niet meegeteld. 
 

 

41

1

7

3 2

Nationaliteit

Ned.

Belg.

Dld.

Eng.

Pool

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16

1 4

70
59

35

17
5 8

163

108

19

EHBO

Post 1 Post 2 Post 3
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Een uitschieter bij het verlenen van eerste hulp is in juli op de strandpost aan de Langevelderslag.  In 1 
weekend in juli liep het storm met insectenbeten en kwallenbeten. 
 

 
 

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. 
 
Muizwemmen, ondersteund door de gemeente. 
In juni en juli zijn er vier sessies geweest waarin (vooral) kinderen konden ervaren wat stromingen in zee 
met je doen. Na een toepasselijke uitleg bij de strandpost konden de kinderen vanaf ongeveer 10 jaar, met 
hun ouders als die dat wilden, onder leiding van veel brigadeleden de zee in en  voelen hoe stroming iets 
met je doet en waar je terecht kan komen als je niet oplet. Deze momenten hebben zo’n groot succes 
opgeleverd dat dit initiatief in 2017 weer een gevolg zal krijgen. Hoe meer men ervaart wat stromingen en 
wind met je doen zal de angst overgaan in een ervaring van weten wat je moet doen. 

161

107

122

101

EHBO

Jongens

Meisjes

Vrouw

Man
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De cijfers in bovenstaand overzicht zijn van 2015 (blauw) aangevuld met de behaalde diploma’s in 2016 
(rood). 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 de Lifeguard-beach 
opleidingen volgen eerst hun EHBO-diploma behaald hebben voordat zij mogen deelnemen aan de 
Lifeguard-beach opleidingen. Binnen de vereniging worden ongeveer 90 leden geteld die  hun EHBO-
diploma actueel houden door herhaling en of bijscholing. Door verloop doen minder leden aan de 
herhalingslessen mee maar nieuwe cursisten behalen eerst een EHBO-diploma en tellen dus weer mee in 
het totaal. 
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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 iets minder dan in 2015. 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. 
 

                    
  



 

Pagina 13 
 

 

 
 

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.  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. 
 

 
 
Uiteindelijk zijn er 2 incidenten 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 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. 
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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. 
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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 
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 ministerie van Veiligheid en Justitie (en het rampenfonds) heeft tot eind 2017 een verlengd convenant 
met Reddingsbrigade Nederland voor hulpverlening bij (dreigende) overstromingen en andere 
gerelateerde incidenten op en aan het water. De rampentaak. Te denken valt aan dijken die doorbreken en 
polders die onder water lopen. Daarbij moet in betrekkelijk korte tijd de veiligheid van bewoners worden 
zeker gesteld of na de wateroverlast worden geëvacueerd, Over het gehele land staan ruim 80 reddings-
eenheden gestationeerd voor regulier gebruik en hulpverlening. Dit convenant loopt in 2017 af. De 
financiering eindigt hier en de vloot is dan nutteloos. Er zijn gesprekken gaande in alle veiligheidsregio’s 
voor het continueren van de hulpverleningstaak. 
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Materiaal 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat de discipline materiaal goed heeft 
gefunctioneerd binnen de organisatie van de NRB 
Ten aanzien van de productgerichte materiaal disciplines zijn er ten opzichte van 2015 geen wijzigingen. De 
disciplines bestaan uit de volgende onderdelen: 

• Varend materieel    Vaartuigen, kano’s, rescueboards 

• Motoren       Buitenboord motoren 

• Rijdens 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) 
 
In 2016 zijn er twee buitenboordmotoren voor de patrouille vletten vervangen. Verder 
is er geen extra materiaal toegevoegd en hebben er ook geen noemenswaardige 
vervangingen plaatsgevonden. 
Het eigen onderhoud en de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd.  
De motoren van de grote Rib’s zijn door de dealer onderhouden.  
De strandvoertuigen zijn aan de onderzijde voorzien van hun jaarlijkse tectiel beurt. Op 
deze wijze wordt de aantasting van zand en zout zeewater beperkt. 
 
Op de maandagavond wordt door een aantal enthousiaste medewerkers het 
onderhoud aan de diverse materialen uitgevoerd. Bij defecten die niet kunnen wachten 
worden er ook regelmatig werkzaamheden op andere dagen verricht. 
 
De overige disciplines binnen de NRB-organisatie weten de discipline Materiaal goed te 
vinden. Daar waar materiaal nodig is, onderhoud vraagt en of hersteld moet worden 
wordt snel geschakeld om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. 
 
Aan onderhoud, en reparaties hebben we ± een bedrag van € 6.500 besteed.            
 
De strandposten en dan met name post 2 en 3 gaan erg achteruit. Einde van het strandseizoen is er een 
rapportage opgesteld aangaande de status van de strandposten. Deze rapportage is aan de 
verantwoordelijke van de Gemeente overhandigd.  
Post 3 zou aanvankelijk voor het seizoen van 2016 worden vervangen. Deze toezegging is helaas door de 
Gemeente Noordwijk ingetrokken. Op basis van het statusrapport is door de Gemeente opnieuw een 
toezegging gedaan dat Post 3 vervangen zal worden. Men hoopt dit voor het seizoen 2017 te kunnen 
hebben gerealiseerd. Post 2 zal zo wie zo nog voor het seizoen 2017 nog met de huidige huisvesting 
worden gerealiseerd. Na seizoen 2017 zullen we opnieuw met de Gemeente de mogelijkheden bekijken.  
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Ook in 2016 is er weer veel tijd is gestoken in het nieuwbouw project waarmee we 
hopen een permanente huisvesting, samen met de zeilvereniging, op het strand te 
kunnen realiseren.  
 
In 2017 zal er, naar alle waarschijnlijkheid, een Go of NoGo zijn voor het realiseren van 
een permanente huisvesting op het strand gezamenlijk met de ZVN 
 
Voor de veiligheidsdag is er een uitkijkstrandstoel gemaakt.  
Naast promotiedoeleinden zal deze stoel ook worden ingezet voor onze bewakingstaken.  
 
 
In september 2016 hebben we met een initiatief, in de vorm van een elektrisch 
strandvoertuig, ingeschreven bij het Eneco Luchterduinenfonds. Dit initiatief vertegenwoordigd een bedrag 
van € 20.000,- Eind mei 2017 zal bekend worden gemaakt of de NRB is uitgekozen om dit initiatief te 
kunnen realiseren.  
 
 
Doorkijk naar 2017  
Eind 2016 hebben we het investeringsfonds gereviewd en zijn we tot de conclusie gekomen 
dat deze op basis van voortschrijdend inzicht en andere mogelijkheden moet worden 
herzien. Dit zal zijn gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2017.  
Ter discussie staan de noodzaak van het aantal grote RIB’s, het soortvoertuigen en de 
communicatie apparatuur. Voor het betreffende materieel en middelen gaan we 
onderzoeken of er e.e.a. verbeterd kan worden zodat we onze dienstverlening hiermee 
kunnen verbeteren. Tevens zullen we nog eens kritisch kijken naar de afschrijftermijnen 
om te kunnen borgen dat het materiaal continue inzetbaar is maar ook dat het fonds voor nu en de 
toekomst toereikend is.    
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Promotie 
 
Als we terugkijken op het afgelopen jaar naar promotie en de ledenwerving van onze vereniging is er een 
flinke slag gemaakt. Allereerst is er begin dit jaar uitwerking gegeven aan een serieuze promotie campagne. 
De 2 uitingen WordLifeguard.nl en Maakhetstrandveilig.nl respectievelijk voor jongeren en de wat ouderen 
zijn daaruit ontwikkeld. De Lifeguard chair, Banieren, Folders, Posters, 2 websites en de diverse social 
media kanalen zijn daarvan het resultaat.  
 
Op de veiligheidsdag Noordwijk heeft de NRB dan ook flink uitgepakt met een enorm evenementen terrein 
waar we voor de eerste keer de campagne 100% hebben neergezet. Dit heeft geresulteerd in veel 
belangstelling voor onze vereniging zowel vanuit de inwoners, belanghebbende en de middenstand. Ik wil 
dan ook iedereen bedanken voor deze inzet aldaar en het vertrouwen en mogelijk maken van de 
campagnes. 
 
Het dagelijks neerzetten van de banieren op en rond onze reddingsposten door onze lifeguards en het 
actief benaderen en informeren over de wens om nieuwe leden aan te trekken heeft daadwerkelijk ook 
nieuwe leden aangetrokken. Er zijn er die op dit moment al actief in de Lifesaver en Lifeguard opleiding 
zitten voor het aankomende seizoen. Ook is er zelfs een nieuwe secretaris mee verworven. Ik ben er dan 
ook heel trots op dat we dit met elkaar hebben bereikt. 
 
Het Muizwemmen is een nieuw idee dat vanuit een samenwerking met de Noordwijkse gemeenschap een 
lokale politieke partij en de NRB in een zeer korte tijd is ontwikkeld. De grote van dit evenement en de 
schokgolf die dit teweeg heeft gebracht in alle lagen van de gemeenschap is gerust enorm te noemen. We 
hebben er dan ook met recht de vrijwilligersprijs 2016 mee gewonnen. De ambitie is om dit In 2017 te gaan 
doorzetten en uitbouwen tot een standaard in het Noordwijkse.  
 
Aanverwant aan het Muizwemmen is de uitgave van de folder “Gevaarlijke muien” en “Veilig naar het 
Noordwijkse strand”. Deel ze actief uit en neem ze mee als voorlichtingsmateriaal als je op Patrouille gaat. 
Dit maakt badgasten bewust van zon, strand en de zee. En de aanwezigheid van een reddingsbrigade. 
Andere taal versies zijn in ontwikkeling. 
 
De sponsoring van een vereniging zoals de NRB is niet vanzelfsprekend. Sponsoring is ook net iets anders 
dan een Donatie doen. Iemand sponsor je alleen als er wederzijdse raakvlakken en/of belangen in het spel 
zijn. Het moet dus economisch verantwoord zijn voor zo’n partij. Die raakvlakken en belangen zijn we met 
elkaar bewust en onbewust aan het creëren. De nieuwe campagne. Het muizwemmen. Positief gebruik van 
social media, Actief informeren tijdens patrouilles. Bewust wording creëren bij het publiek middels het 
uitdelen van folders. De juiste vlag in top hijsen. Ontspannen door je bewakingsgebied rijden. Actief en in 
het zicht aanwezig zijn. De juiste uniforme kleding dragen. Dat allemaal creëert raakvlakken en wederzijdse 
belangen. Een hotel aan de kust heeft er belang bij dat wij hun gasten laten zien en ervaren dat het strand 
en de zee een gecontroleerde omgeving is. Een gemeenschap heeft er belang bij als wij ze opvoeden en 
leren om veilig naar het strand te gaan. Waar we ze leren op een veilige manier de zee te gebruiken. Een 
verzekeringsmaatschappij, bank of energieleverancier heeft er belang bij als ze hun naam aan een 
maatschappelijke verantwoord doel kunnen binden met aanzien. Lokale middenstand heeft er belang bij 
als ze hun product lokaal kunnen laten zien op een druk bezochte plek. 
 
Afgelopen jaar hebben we qua sponsoring aan de vereniging redelijk goed gedraaid.  
6.000 ING en 1.000 Vrijwilligersprijs Noordwijk. Dit zijn wel enkel eenmalige donaties geweest. Het doel 
voor dit jaar is daarom gecontroleerd en gestructureerd vaste sponsor contracten te kunnen realiseren. 
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Met hetgeen we met elkaar afgelopen jaar aan bekendheid hebben neergezet. En ingeslagen weg. Moet 
dat haalbaar zijn. 
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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 b ijdrage 
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 2017 weer wil inzetten voor een taak 
binnen de brigade. 
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