
 
JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2018 
 
Na de algemene leden vergadering van 23 maart 2018 is het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter               : Jan Tigchelaar 
Vicevoorzitter       : Patrick Pit 
Penningmeester : Dick Appelman 
Secretaris  : Alewijn Ott  
VRC   : Vincent Tigchelaar 
PRC   : Lars Schoen 
TC   : Simone Beers 
EC   : Marjan Pit 
Lid   : Hans Kok 
De vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting  : Patrick Pit  
Hoofdtrainer : Anneloes Vogelpoel 
Postcommandant : Marvin Tigchelaar 
 
Het totale leden aantal is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Op 1-1-2018 stond de teller op 156 leden 
(66 dames en 90 heren) en 7 donateurs van de vereniging.  
 
Tijdens de maandelijkse vergaderingen heeft het bestuur hoofdzakelijk beziggehouden met de 
aanschaf van een nieuwe boot ter vervanging van de Rolf en de nodige huisvesting problemen in 
verband met de verkoop van het pand, rond de stalling onder de schouwburg en de garage in de 
Grote Waal. Met de gemeente Hoorn is het DVO (dienstverlening overeenkomst) besproken en verder 
uitgewerkt 
 
De afspraken en regels van het convenant Regionale Voorziening Reddingsbrigades, kortweg RVR 
zijn verder uitgewerkt, maar daarna op een laag pitje gekomen vanwege de diverse wisselingen en 
overgangen bij brandweer, Veiligheidsregio en Reddingsbrigade Nederland. Het gaat hierbij om 
nadere samenwerking tussen de Reddingsbrigades onderling, Reddingsbrigade Nederland en de 
Veiligheidsregio NHN.  RB Notwin is nog steeds lid van de Nationale rampen eenheid en zodoende 
inzetbaar voor calamiteiten en rampen in het gehele land. 
 
De commissie varend redden heeft er voor zorg gedragen dat de aangeschafte boot aan onze wensen 
voldoet en hiervoor vele proefvaarten en testen uitgevoerd. Voor de uitrusting van deze boot zijn nog 
enkele zaken lopende. 
 
Op het gebied van zwemmend redden heeft de technische commissie prima werk verricht door velen 
van jullie dusdanig te begeleiden dat de opleiding kon worden afgesloten met een certificaat of 
diploma en dat is toch ook een verdienste van de instructeurs en deze commissie. Daar mogen we 
best trots op zijn. 
 
Door de pers en redactiecommissie is met regelmatig een mooi clubblad uitgebracht en de website 
bijgehouden. Met veel enthousiasme zijn er weer clubbladen uitgebracht die met veel plezier zijn 
ontvangen door de leden, sponsors en donateurs 
De evenementen commissie heeft een uitstekende taak verricht door het organiseren van nieuwe, 
gezellige en leuke activiteiten waaronder het jubileumfeest. Mede door hun inspanning is er weer het 
nodige sponsorgeld binnen gehaald.  
 
Verder wil ik graag eenieder die zich heeft ingezet voor de vereniging bedanken voor deze inzet en 
hopelijk kunnen we op jullie inzet blijven rekenen.  
                                                                                                                                                                                        
Alewijn Ott 
Secretaris 


