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Voorwoord 
Het jaar 2020 gaat onze geschiedenis boeken in als het COVID-19 jaar. De wereld heeft al vroeg in het jaar 
kennis gemaakt met deze pandemie die voor iedereen en op alle terreinen zijn invloed heeft gehad en nog 
steeds heeft tijdens het schrijven van dit voorwoord. Ondanks alle beperkende maatregelen was de NRB in 
vele opzichten weer bijzonder actief. Van een monitorende taak op strand tijdens de mooie April dagen, de 
strandbewaking gedurende de prachtige maar (te) drukke zomer. Het begeleiden en bewaken van 
evenementen heeft niet plaatsgevonden. Ook alle voorbereidingen op onze nieuwe huisvesting gingen 
door waar na lang wachten de eerste contouren op strand zichtbaar werden.  
 

Samenwerking en bestuur 
Mede door alle beperkende maatregelen vanwege Corona voor niet noodzakelijke ontmoetingen, 
besprekingen heeft het bestuur beperkt overleg gehad met het bestuur van het KNRM-station Noordwijk. 
De komende jaren zullen we dit samen verder bespreken, uitwerken en trachten te organiseren. Met het 
bestuur van Katwijk is er regelmatig operationeel overleg en afstemming. Er was goed contact met de 
gemeente Noordwijk over de nieuwbouw en praktische vragen betreffende de invulling hiervan. Het 
overleg over een zakelijke Samenwerkingsovereenkomst zal in 2021 moeten worden voortgezet.  
 

Nieuwbouw 
De lang gekoesterde en gewenste nieuwbouw is dan eindelijk dit jaar van start gegaan waarvan op onze 
website een foto verslag te vinden is van de bouw. De verwachting is dat medio April, Mei wij de sleutel 
mogen verwachten.  
 

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. Dit bleek wederom op zondag 9 augustus, de beroemde zondag waar alle 
omstandigheden zoals het mooie weer, de drukte en de wind een duivels pact sloten wat tot vele 
problemen in zee heeft geleid. Gelukkig kon dankzij de inspanning van ruim 60 lifeguards in Noordwijk 
erger worden voorkomen daar waar elders het helaas wel geleid heeft tot verdrinkingen.  Op ons verzoek 
stond er binnen 30 minuten, rond 19:00 een warme maaltijd voor alle aanwezige klaar. 
  
Enrico Hazenoot, 
Voorzitter  
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Inleiding 
In 2020 waren de leden van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) volop actief op en rondom het strand 
voor de strandbewaking. Opleidingen konden niet gegeven worden evenals dat er geen bewaking en 
beveiliging van evenementen van derden op het strand waren. De onderhoudsploeg werkte slechts aan het 
hoogst noodzakelijke onderhoud van voertuigen, gebouw en ander materieel. Er was digitaal bestuurlijk en 
beleidsmatig overleg met diverse organisaties, gemeente en relaties. 

 
Over de NRB  
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden: 
  
E. Hazenoot       - Voorzitter.   
M. Leij  / H. Admiraal (wisseling 6 November 2020)  - Secretaris  
A. van Wijngaarden       - Penningmeester 
L. van Went        - Bestuurslid Hulpverlening  
E. Star         - Bestuurslid Opleidingen  
B. Star         - Bestuurslid Materiaal  
M. van Egmond/ vacant (afgetreden 6 November 2020) - 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 bestuur overleg 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 2020 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 daar 
waar dit vanwege de pandemie mogelijk was.  
 

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.  
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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.  
 
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. Wat dit jaar opviel was de grootte landelijke aandacht voor muien waarbij het de 
landelijke pers is opgevallen dat de NRB al vele jaren uitleg en lesgeeft in het “mui zwemmen”. Uitschieter 
dit jaar was wel de actie geïnitieerd door een lokale Noordwijkse ondernemer waarbij een vliegtuig een 
groot gedeelte van de Noord- en Zuid-Hollandse kust aandeed met een reclame sleep erachter waarop de 
tekst: “We ❤ reddingsbrigade” stond.   
 

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 2020 heeft helaas de traditiegetrouwe collecte in de eerste week van juli niet kunnen plaatsvinden. 
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. Helaas is het dit jaar bij de Nieuwjaars duik gebleven en zijn wij zodoende 
belangrijke inkomsten misgelopen. 
 
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. 
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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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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. 
 
We kunnen wel zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was door COVID-19 maar ook door de warme perioden 
en de vele muien. 
 
Veel mensen zullen zondag 9 Augustus nog wel herinneren waarbij op deze mooie warme dag plots 
enorme muien ontstonden waarbij veel inzet nodig was, de rode vlag werd gehesen en er zelfs een NL alert 
uit ging voor de gevaarlijke stromingen. Een dag waarop we 17 mensen van de verdrinkingsdood hebben 
gered en nog veel meer hulpverleningen hebben gedaan om mensen uit de gevaarlijke stroming te loodsen 
of met een handreiking eruit te halen. 
 
De drukte op de stranden was anders, het publiek was anders dan in andere jaren, mede door COVID-19 
gingen veel mensen in eigen land op vakantie, mensen die niet bekend zijn met de zee en de gevaren. 
 
Al met al een zeer bevredigend jaar met weer een topinzet van onze vrijwilligers. 
 

https://www.werkenbijravhm.nl/
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Strandbewaking 
De cijfers voor de strandbewaking komen uit Kompas, een wel bekend registratie programma welke is 
opgezet en ontworpen door onze eigen vrijwilligers. Steeds worden hier aanpassingen aan gemaakt om het 
nog overzichtelijker te maken en gebruiksvriendelijker. Na jaren met veel succes gebruik te hebben 
gemaakt zijn we nu toch langzaam aan het oriënteren om kompas uit te laten faseren en over te stappen 
naar een nieuw programma. 2021 zal nog wel gebruik gemaakt worden van Kompas. 
Uit de registratie blijkt dat er 102 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. 

 
In totaal zijn er in 2020 over de 3 posten verdeeld 538 meer uren geregistreerd dan in 2019. Een belangrijk 
detail ook hier is de COVID-maatregelen, gezien het zeer mooie weer wat we hebben gehad in de maand 
Augustus voor doordeweekse dagen en weekenden zijn er toch meer uren gedraaid dan in 2019. De 
COVID-maatregelen betekend dat we met minder mensen tegelijk in de post mochten zijn. Veel van onze 
leden waren wel op strand maar verbleven elders op strand, soms dichtbij de post, soms wat verder weg. 
 

 
 
 

mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20
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Wachturen

Post 1 Post 2 post 3

Post mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 Totaal 

Post 1 314 967 2106 3468 452 7307 

Post 2 87 50 96 231 0 464 

post 3 50 176 268 398 0 892 

Totaal 451 1193 2470 4097 452 8663 

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 
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Hulpverleningen en Reddingen 
In 2020 zijn er diverse Hulpverleningen geweest. In kompas, ons 
registratiesysteem, kennen we verschillende categorieën. Naast 
reddingen kennen we ook 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. Een “redding” is iemand daadwerkelijk 
van de verdrinkingsdood redden, maar ook een reanimatie valt onder 
een redding. Een hulpverlening is het voorkomen van de 
verdrinkingsdood of bijvoorbeeld iemand die niet meer zelfstandig 
terug uit zee kan komen of van strand af kan komen zonder onze hulp. 
 
In 2020 hebben we meerdere reddingen uitgevoerd. De meesten zijn geregistreerd op 9 Augustus door de 
eerder vermelde sterke mui stromingen. Die dag zijn er elders in Nederland 4 mensen verdronken door 
vergelijkbare mui stromingen. Oorzaak hiervan ligt veelal door onbekendheid met de zee en de 
stromingen. Dit heeft dan ook na die incidenten enorm veel aandacht gekregen van de pers. In totaal 
hebben we in 2020, 17 mensen gered uit een levensgevaarlijke situatie. 15 daarvan alleen al op 9 Augustus. 
De cijfers voor hulpverleningen op 9 Augustus zijn niet goed bijgehouden door de enorme drukte, in 
kompas zijn die dan ook niet of zeer weinig geregistreerd. Om een beeld te geven is er in korte tijd door 
mensen aan de kant en op rescue boards meer dan 20 keer een hulpverlening geweest waarbij het board is 
gebruikt of slechts door een handreiking iemand uit de stroming kon worden geholpen. 
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Vondelingen (gevonden en gezocht) herenigd 
Gegevens van gevonden (29) en zoekgeraakte (35) personen worden 
op een standaard rapportje genoteerd en opgenomen in het 
registratiesysteem. 
 
 In totaal waren er iets meer zoekgeraakte en gevonden kinderen als 
in 2019, dit getal is al jaren stabiel sinds invoering van de polsbandjes. 
 
 
 

  
 

 
mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20
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Personen gezocht en gevonden

Post 1 Post 2 post 3

Post mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 Totaal 

Post 1 3 2 17 29 1 52 

Post 2 0 0 0 4 0 0 

post 3 0 0 3 5 0 0 

Totaal 3 2 20 38 1 64 

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 
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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 363 EHBO gevallen geregistreerd, dat zijn er minder dan in 2019. Veel adviezen voor 
kwallenbeten worden niet meer geregistreerd. 
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Alarmploeg 
De alarmploeg draait nu sinds twee jaar in de nieuwe vorm waarbij we meer functie gericht werken. Er is 
dit jaar een test geweest met een applicatie op je telefoon, Brandweerrooster, om zo beter in beeld te 
krijgen wie er opkomt tijdens een alarm en of we tekorten hebben. Het systeem blijkt echter niet stabiel 
genoeg. Tijdens het jaar is dan ook gezocht naar een nieuw systeem welke kort voor het verstrijken van dit 
verenigingsjaar is ingevoerd. Dit systeem heet Precom en is in de vorm van een slimme pager. Op de pager 
kun je aangeven of je opkomt of niet, maar tevens geeft het systeem nogmaals een oproep in het geval van 
tekorten (dus te weinig opkomst). Ook deze is in functie ingedeeld. Er kan nu dus ook functiegericht 
opgeroepen worden. Systeem wordt gefaseerd ingevoerd en zal gedurende seizoen 2021 worden 
geëvalueerd.  
 

 
De NRV 2.0 is inmiddels volledig ingeburgerd bij Reddingsbrigade Nederland en in de regio Hollands 
Midden is er een vruchtbaar overleg met de reddingsbrigades in de RVR. 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” 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 Veiligheidsregio 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. 
 
Op 8 Februari 2020 heeft er een oefening plaatsgevonden in de 
omgeving Ochten. Een unieke oefening omdat we in werkelijk 
ondergelopen gebied konden en mochten oefenen. Daarnaast ook 
uniek omdat de bemanning bestond uit 1 boot uit onze 
veiligheidsregio samengesteld uit diverse brigades, Noordwijk, Alphen 
a/d Rijn en Leiderdorp. Tezamen hebben we geoefend met eenheden 
uit heel Nederland inclusief brandweer eenheden. 
 

Beveiligingen 
In veel opzichten een bijzonder jaar. Door een verbod op evenementen en samenkomsten met meerdere 
mensen werden er dit jaar maar heel weinig aanvragen gedaan. Er valt dan ook heel weinig te melden over 
de beveiligingen die dit jaar zijn uitgevoerd. Dit vinden we jammer omdat beveiligingen goede 
gelegenheden zijn om mensen geoefend te houden en ook buiten het seizoen met elkaar bezig te zijn.  
 
  

Kolom1 Mei 20 Juni 20 Juli 20 Aug 20 Sept 20 Totaal 

hulp aan bader/zwemmer 2 0 6 25 2 35 

hulp aan opvarende(n) 0 2 2 1 0 5 

hulp aan strandbezoeker 3 10 8 13 1 35 

redding 0 0 0 16 1 17 

zoekactie_in_zee 1 1 4 8 0 14 

zoekactie_op_strand 0 1 1 1 0 3 

Totaal 6 14 21 64 4 109 
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Jaaroverzicht Opleidingen 
2020 was voor opleidingen een raar jaar. Covid-19 gooide behoorlijk veel roet in het eten bij alle 
opleidingstakken. 
 

Strand 
De strandwachtopleiding kon niet doorgaan vanwege het feit dat 
lichamelijk contact tussen mensen niet mogelijk was. Tijdens de 
lifeguard opleiding is dit wel een vereiste dus hebben we besloten om 
dat jaar geen opleiding te geven. Wel is de opleidingsgroep hard aan 
het werk gegaan om de opleiding van komend jaar in een nieuw jasje 
te steken. 
 
 

Zwembad 
In het zwembad hebben de 2 lock-down perioden en de verscherpte 
RIVM maatregelen voor problemen gezorgd. Geen zwemles, examens 
die op het laatste moment geregeld moesten worden of helaas 
afgezegd, niet meer mogen douchen, ouders die niet meer in de 
zwemzaal aanwezig mochten zijn en al wat meer. Maar problemen 
kunnen worden opgelost en dat hebben we dan ook samen met de 
zwembadleiding gedaan. Op deze manier hebben we de kinderen (en 
ook (jong)volwassenen) toch kunnen laten zwemmen. 
 

Er hebben gelukkig nog wel kinderen af kunnen zwemmen voor het zwem ABC (11 voor A, 11 voor B en 10 
voor C) maar helaas een heleboel kinderen ook niet. Hopelijk wordt dat in 2021 beter. 
 
Toen de Schelft in Noordwijkerhout afbrandde hebben we de reddingbrigade Noordwijkerhout tijdens onze 
zwemuren zwembadwater aangeboden. Samen hebben we een aantal weken in Noordwijk les kunnen 
geven. Helaas door de 2de lock-down is dit gestaakt. Dit wordt in 2021 hervat. Wel hebben we samen nog 
een aantal zwarte pieten in het zwembad mogen verwelkomen en de kinderen hebben genoten van hun 
traktatie. 
 

EHBO 
Op EHBO-front gaat er het komende jaar een hoop veranderen maar daarover volgt in de bestuur 
nieuwsbrief meer. 
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Jaaroverzicht Materiaal 
2020 heeft voor de discipline materiaal met name gestaan in het kader van ons nieuwe onderkomen op het 
strand.  
 
Daarnaast is er het reguliere onderhoud uitgevoerd aan het materieel.  Vanaf maart hebben, als gevolg van 
de coronamaatregelen, de onderhoudsavonden niet meer kunnen plaatsvinden. Waar nodig zijn 
onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere onderhoudsavond uitgevoerd.  
 
De onderhoudsdisciplines zijn ongewijzigd gebleven en 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 en ruimtes in de posten, AED’s en  
       beademingspoppen 
• Constructie     Algemene constructie werkzaamheden + gebouwen  
• Huismeester     Materiaalgebouw (clubgebouw)  
• Materiaal zwembad   Diverse lesmaterialen + opslag  
• Materiaal strandbewaking   Strandposten (inrichting)  

 
Materieel, materiaal en faciliteiten  
In 2020 zijn er geen nieuwe materieelstukken aangeschaft.  
Er is wel een onderzoek gestart naar een tractor. Deze tractor zal, 
wanneer de nieuwbouw op het strand is gerealiseerd, worden ingezet 
om de boten naar de waterlijn te brengen, te lanceren en weer naar 
boven naar de stalling te brengen. Hierdoor worden onze first respons 
voertuigen gespaard voor het zware werk en komen ze minder in 
aanraking met het zoute zeewater. Met deze factoren hopen we de 
levensduur van de first respons voertuigen met 1 a 2 jaar op te kunnen 
rekken.   
 

Nieuwbouw 
De nieuwbouw is realiteit geworden in 2020. Men is gestart met de 
bouw en eind december was deze al een heel eind gevorderd. 
Conform de planning moet het gebouw begin april 2021 worden 
opgeleverd.  
 
Voor de inrichting en de verdere afbouw zijn er per soort ruimte en 
activiteiten werkgroepen opgericht. Doelstelling is met een beperkt 
budget een mooi, functioneel en gezellig gebouw in te richten.   
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Post 2  
Met de Gemeente is afgesproken dat post 2, de strandpost aan de Duindamseslag voor het seizoen 2021 
nu werkelijk vervangen zal worden. 
 
Kleding 

In 2021 is de in 2015 verstrekte kleding afgeschreven. Er is een plan 
gemaakt voor het vervangen van onze lifeguard kleding. De kleding 
pakketten zijn op basis van de functies binnen de NRB bepaald.  
Het plan zal in 2021 worden uitgevoerd. 
 
 
 

Eneco Luchterduinen fonds 
Voor de uitkering van het Eneco luchterduinenfonds heeft de NRB 
zich weer ingeschreven met een nieuw duurzaam initiatief. Dit 
betreft een elektrisch rescueboard. Het waterjet aangedreven 
rescueboard kan worden ingezet voor snelle acties rondom de 
branding. Bijvoorbeeld voor reddingen in muistromen.  
 

Onderhoudskosten 
Voor het preventief en correctief onderhouden van het materiaal hebben we in 2020 ongeveer aan 
€10.000,- kosten gemaakt, daar waar dit bedrag in 2019 nog €7742,- was. Door het intensieve gebruik en 
de zware omstandigheden lopen de onderhoudskosten elk jaar behoorlijk op wat een behoorlijke 
kostenpost is voor onze vereniging en negatief op de begroting drukt mede doordat de extra inkomsten 
weggevallen zijn. 
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Jaaroverzicht Promotie 
Dit overzicht geeft een beeld van de promotie, ledenwerving en sponsoring in 2020. 
 

Promotie 
Via verschillende media heeft de NRB haar vereniging ook in 2020 weer gepromoot. Dit is gedaan via de 
lokale en nationale media, social media (Facebook en Twitter), nieuwsbrieven, maandupdates en de NRB-
website. Door actief berichten op de social media te plaatsen met de omstandigheden van de dag, werd 
ons bereik in de zomermaanden zeer groot. Met onze berichten bereikte wij in de maanden juni-sept 
gemiddeld zo’n 877 mensen per dag t.o.v. 45 het jaar ervoor. Een aantal van onze berichten bereikte soms 
wel meer dan 11.000 mensen. Dat is natuurlijk een groot bereik, wat ook de media zag en hier slim op 
insprong.  
 

Gedurende de zomer periode wist de nationale media ons goed te 
vinden. Zo zijn wij meerdere malen in het nieuws (NOS 
(jeugd)journaal, hart van Nederland en het RTL nieuws) op televisie 
geweest. Door de vele gevaarlijke situaties van de zee is er in 2020 
extra veel aandacht geweest voor onze werkzaamheden.  
 
Naast de media aandacht hebben de lifeguards ook zeer actief 06-
polsbandjes uitgedeeld, met als gevolg dat wij halverwege het seizoen 
snel een nieuwe voorraad moesten aanschaffen.  

 

Muizwemmen 2020  
Door de corona was het lange tijd onzeker of de muizwem cursus door 
kon gaan. Met dank aan de lifeguards instructeurs in opleiding en onze 
lifeguards is de cursus begin augustus georganiseerd en met groot 
succes inclusief veel media aandacht.  
 
Binnen een paar uur waren alle beschikbare plekken vol. Graag 
bedanken wij de organisatie en alle betrokken leden die dit mogelijk 
maakte. Dankzij jullie proactieve en flexibele werkwijze konden de 
lessen doorgaan.  
 

NRB 100 jaar 
De NRB bestaat in 2021 100 jaar en dat moet gevierd worden. In 2020 is er een werkgroep opgestaan. 
Binnen deze werkgroep zijn er verschillende activiteiten bedacht en uitgewerkt. Om het jubileum ook 
visueel te kunnen uitstralen is er een jubileum logo ontworpen. Dit logo zal in 2021 op alle communicatie 
worden gebruikt, maar ook op de vlaggen op de post en op de nieuwe kledinglijn. In 2021 zullen deze 
activiteiten nader worden gepland, zodat wij kunnen voldoen aan de op dat moment geldende corona 
maatregelen. Mochten er nog leuke ideeën zijn of wil jij graag meehelpen, dan ben je natuurlijk van harte 
welkom binnen de werkgroep. Neem hiervoor contact op met Wilma Klinkenberg (groepsleider). 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2344041-reddingsbrigade-geeft-kinderen-les-over-zwemmen-in-zee.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2344041-reddingsbrigade-geeft-kinderen-les-over-zwemmen-in-zee.html
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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. Opvallend 
aan dit jaar was dat er relatief veel nieuwe vrijwilligers zich hebben 
aangemeld als lifeguard. Alle nieuwe vrijwilligers hebben het 
strandseizoen meegedraaid als trainee en hebben meerdere 
theorielessen gevolgd. Binnen deze groep trainees heeft een groot 
gedeelte een achtergrond bij het Rode Kruis. Het is aan de NRB om 
deze trainees dit jaar op te leiden tot lifeguards.  
 
Sinds eind 2020 is er een nieuw team opgestaan dat zich ontfermt over het begeleiden van nieuwe 
vrijwilligers. Dit team bestaat uit Wendy Hazenoot, Kim Kramer en Lisanne Smit. De dames kijken vol 
enthousiasme uit naar het komende seizoen.  
 

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, M.T.J.M van der Geer Bouwkundig 
Advies Bureau, Hotels van Oranje, Beach Club O, Eneco Luchterduinen 
Fonds, Ancora Adviesgroep, Notariskantoor Luijer, Njoy Fitness en 
Peut. 

 
In 2020 konden de in 2019 ontvangen elektrische fietsen vanuit het Eneco Luchterduinen fonds veelvuldig 
worden gebruikt. Deze zijn enthousiast ontvangen en worden veel gebruikt/ingezet.  
 

Werkgroep website NRB  
Na de ALV in oktober 2020 is er een werkgroep ontstaan die zich bezighoudt met de website van de NRB. 
Achter de schermen is deze werkgroep druk aan de gang gegaan met het updaten van de bestaande 
website, maar ook met de ontwikkeling van een nieuwe website. De planning is dat deze nieuwe website in 
de loopt van 2021 in gebruik wordt genomen.  
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Jaaroverzicht Beleid en ontwikkeling 
Regeren is vooruitzien, luidt het gezegde. Mede op initiatief van kader en leden is de eerste stap naar 
vernieuwing gezet  
 
Begin 2020 trokken kaderleden aan de bel om organisatie en 
werkwijzen van de NRB onder de loep te nemen. Tijd voor analyse en 
zelfreflectie. Er was behoefte aan transparantie en vernieuwing van 
beleid. Werkgroepen en bestuur gingen op diverse terreinen aan de 
slag. Er werd een SWOT-analyse gemaakt en nagedacht over het 
beleid voor de komende jaren. Daarbij rekening houdend met 
veranderingen in de omgeving van de NRB, zoals de toename van 
strandbezoek door het hele jaar heen. Het beroep op hulpverlening 
wordt tegelijkertijd intensiever en complexer. Het versterkt de wens 
om nog nauwer samen te werken met andere 
(hulpverlenende)organisaties.  
 

Besturen en uitvoeren 
Aansturing en taakverdeling in de NRB waren ook onderwerp van reflectie. De eerste conclusie was dat het 
huidige organisatiemodel toe is aan verandering. Dat zal in 2021 tot een voorstel voor een nieuwe 
organisatiestructuur leiden. 
 

Lockdown 
Door de lockdowns die voor ieder een flinke impact hadden, zowel in de thuissituatie, op het werk, als in 
de brigade, kwam een aantal ontwikkelingen op een lager pitje te staan. Zoals het uitwerken van de 
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente, de wervingscampagne en de vernieuwing van 
automatisering. Tegelijkertijd kijken we met de NRB met gepaste trots terug op een druk en succesvol 
strandseizoen, waar de NRB haar meerwaarde weer heeft getoond. De kinderen die nog konden 
afzwemmen, de drukbezochte cursussen Muizwemmen. De aanzet is gemaakt voor vernieuwingen in het 
jubileumjaar 2021, wanneer de NRB ook haar intrek zal nemen in de nieuwe multifunctionele 
accommodatie op het strand. 
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