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Notwin is erkend leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Reddingsbrigade Notwin erkend als ‘ERKEND LEERBEDRIJF’ voor de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3).
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbostudenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te
volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit heet de beroepspraktijkvorming (bpv).
Studenten kunnen nu bij Reddingsbrigade Notwin
“stage” lopen voor de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3).
Informatie
voor
studenten
staat
o.a.
op
www.stagemarkt.nl. Makkelijker is om even te bellen
of te mailen naar Notwin. Contactpersoon en praktijkbegeleider: Mw. A. Vogelpoel. E-mail: tc@notwin.nl
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REDDINGSBRIGADENOTWIN
NOTWIN betekent: ‘Vriend in Nood`. Reddingsbrigade Notwin is opgericht in
1973 en is aangesloten bij de bond Reddingsbrigade Nederland.
Notwin heeft 4 kerntaken.

ZWEMVAARDIGHEID- EN CONDITIETRAINING

3 GRATIS PROEFLESSEN!

Het is belangrijk dat kinderen na het halen van een zwemdiploma blijven zwemmen.
Wij geven gevarieerde zwemlessen in kleine groepen.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs, op zaterdagmorgen vanaf 08.30 uur in zwembad De Waterhoorn. Per leeftijdsgroep wordt 45 minuten gezwommen. De lessen zijn voor kinderen en volwassenen (kinderen en ouders kunnen
tegelijk zwemmen). Elk jaar kun je een nieuw brevet of diploma halen. Lid kun je worden vanaf 6 jaar met diploma A en B. Maak gebruik van 3 gratis lessen!

Op zondagavond om 19.00 uur geeft Notwin 1 uur conditietraining in Zwembad De
Waterhoorn. Leden van 13 jaar en ouder zijn welkom. Er wordt op verschillende niveaus getraind.
HULPVERLENING OP HET MARKERMEER
Reddingsbrigade Notwin wordt gealarmeerd voor hulpverlening aan watersporters
op het Markermeer. In de weekenden tijdens het watersportseizoen is de reddingpost op het Visserseiland geopend. Er wordt getraind en de vrijwilligers van de
alarmploeg van Notwin varen patrouilles op het water rondom Hoorn. Tijdens
deze patrouilles worden de meeste hulpverleningsacties gedaan. Daarbij vaart
Notwin ook uit op noodoproepen via de marifoon.
NATIONALE REDDINGSVLOOT
Notwin maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Bij overstromingsrampen kan de brigade worden ingezet in het rampgebied voor evacuatie en hulpverlening. 365 dagen per jaar staan onze vrijwilligers klaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur. Naast landelijke oefeningen
trainen wordt wekelijks getraind.

EVENEMENTENBEWAKING
Reddingsbrigade Notwin zorgt voor de veiligheid van evenementen in en rondom Hoorn. Daarbij worden de reddingsboten Harmen, Rolf, Padde en Antje gebruikt. Op verzoek van collega brigades of anderen worden ook evenementen in
het land bewaakt.
MEER INFORMATIE: Kijk op onze website www.notwin.nl. Mail voor informatie
naar info@notwin.nl en voor zwemlessen naar tc@notwin.nl of bel 06-29249558
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REDACTIE
Het waait hard, windkracht 5/6. Ellendig fiets
ik tegen wind in, stamp
de trappers in de rondte.
Ik ga met een grote omweg
naar huis, ik wil mijn hoofd
leeg maken. De harde wind
stuwt het water op, laat de
hoge golven van het Markermeer tegen de dijk aan
rollen maar is niet in staat
om mijn gedachten uit mijn
hoofd te blazen. Ik wil ze
ontkennen, maar het is
waar.
Vanmorgen ging de telefoon. Ik plaatste net mijn
fiets in de stalling bij mijn
werk. “Gaat de oefenavond
niet door?”, vroeg ik verrast
aan Vincent. “Nee, het is
veel erger”, antwoordde hij.
Het is ook inderdaad veel
erger dan dat. Frank is
overleden.

Geschokt hoor ik het
nieuws aan. Verdriet, ongeloof, medeleven met het
gezin van Frank en verslagenheid. Alle emoties wisselen elkaar in hoog tempo
af, samen met een glimlach
als ik aan Frank denk. Sympathieke, integere, lieve
Frank. Het is onvoorstelbaar dat hij zo plotseling
overleden is.

Als Jan iedereen bij elkaar
roept en we samen Frank
gedenken is het oorverdovend stil.
We gaan je missen Frank.
Pien

Ik worstel mij door de dag
heen om ‘s avonds naar de
reddingspost te gaan. Daar
vinden Notwinners steun bij
elkaar.
Soortgelijke verhalen worden gedeeld. Iedereen is op
de automatische piloot de
dag door gekomen met
Frank in zijn of haar gedachten. We delen onze
emoties.

.................................
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IN MEMORIAM
Op donderdag 25 november is plotseling overleden,
lid van Reddingsbrigade Notwin,
Frank Schoen.

Frank was een actief lid van onze brigade. Elke zondagavond was hij in het zwembad aanwezig waar hij zich liet meeslepen in de prestaties van de snelle groep zwemmers en iedere keer genoot hij daarvan.
Als actief lid van de varend-redden groep had Frank een plaats als opstapper op Reddingboot Hayo. Vele keren is hij mede uitgevaren voor een hulpverlening aan watersporters.
Dat gaf hem voldoening.
Frank heeft jaren lang deel uitgemaakt van ons bestuur. Dit jaar had hij net de taak van
vertrouwenspersoon van onze brigade op zich genomen.
Wij bedanken Frank voor zijn aanwezigheid en inzet voor onze brigade en verliezen in hem
een zeer betrokken lid.
Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte in het verwerken van deze enorme schok.
Namens het bestuur, Jan Tigchelaar.

.................................
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VOOR ZITTER
Beste leden,
Voor jullie ligt alweer het
laatste clubblad van het
jaar 2021. Wanneer je het
snel zegt lijkt het niet zo
bijzonder maar het is al
wel weer een heel jaar dat
voorbij is.
Een jaar waarin we, als
vereniging, veel hebben
meegemaakt door de Corona. Het was weer een jaar
waarin we niet konden
doen wat wij graag wilden.
Het virus speelde ons parten en dat doet het nog
steeds.
Net toen wij dachten dat wij
met z’n allen de Corona wel
onder de knie hadden liep
het weer mis. Nu worden
wij alweer geconfronteerd
met beperkingen in ons
dagelijks leven. Lopen de
ziekenhuizen weer overvol
met Corona patiënten waardoor de andere, hulp behoevende patiënten, weer
langer moeten wachten op
hun behandeling.
Terwijl dit allemaal speelt
slaat een beperkte bevolkingsgroep de boel kort en
klein in de steden omdat zij
het niet eens zijn met het
Corona beleid van onze
regering. Alsof door deze
acties de Corona de wereld
uit raakt. Niet dus.
De Corona maatregelen
zijn dus ook de reden dat
jullie nog steeds regelmatig
een mailtje krijgen van de

technische
commissie
over wat wel
en wat niet
meer
kan
tijdens onze
trainingsuren.
Wij
willen graag
dat
jullie
goed geïnformeerd
worden zodat jullie niet
voor verrassingen komen
te
staan.
Sorry wanneer
jullie
dat mailverkeer vervelend vinden
maar het is
echt nodig
en wij zijn
blij dat iedereen de
ons opgelegde regels respecteert.

gedaan in het belang van
onze Reddingsbrigade.

Alweer een jaar voorbij en
we weten niet wat het volgende jaar voor ons in petto
heeft.

Ik wens jullie allemaal hele
fijne feestdagen en een
gezellige, gezonde, jaarwisseling.

Laten wij er eerst voor zorgen dat we 2021 gezond
afsluiten zodat wij 2022 met
frisse moed tegemoet kunnen treden.

Vriendelijke groet,
Jan Tigchelaar.

Voor ik mijn laatste regel
toevertrouw aan het papier
wil ik eerst iedereen bedanken voor het werk dat is

.................................
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BESTUUR NOTWIN

BESTUUR NOTWIN
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretariaat:
Financiën:
Bestuurslid:

J.G. Tigchelaar
P. Pit
A. Vandenbroek
J. Velez
H. Kok

0229-210515
0229-852983
06-29249558
06-37133286

voorzitter@notwin.nl
pitpatrick@hotmail.com
info@notwin.nl
penningmeester@notwin.nl

...............................
Commissies:
Technische-Commissie:
Varend Redden-Commissie
Evenementen-Commissie:
PR-Commissie:

Y. Schouten
V. Tigchelaar
M. Pit
Vacant

tc@notwin.nl
vr@notwin.nl
ec@notwin.nl
pr@notwin.nl

...............................
Clubblad redactie:
P. Hopman
Vertrouwenspersoon Notwin:
Vertrouwensarts:
A. Olijhoek

redactie@notwin.nl
0229-210215

...............................
Postadres secretariaat:
Bankrekeningnummer Notwin:
Ibannummer Notwin:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Postbus 2280. 1620 EG Hoorn of info@notwin.nl
Rabobank 37.68.75.305
NL87RABO0376875305
www.notwin.nl
www.facebook.com/notwin.hoorn
twitter.com/rbnotwin
www.instagram.com/reddingsbrigade_hoorn_notwin

...............................
Adres Reddingspost:
Telefoon Reddingspost:
Adres Zwembad De waterhoorn:

Visserseiland 214, Hoorn
0229-313063
Holenweg 14e Hoorn
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BESTUUR NOTWIN

Ambassadeurs gezocht!
Al een jaar zoeken we
naar iemand die in het
bestuur wil plaats nemen
voor de PR commissie.
We hebben daarop nog
geen aanmeldingen ontvangen.
De taken van de PR commissie liggen nu bij de andere bestuursleden.
Zo worden de spaar- en
sponsoracties door de secretaris uitgevoerd, het
bestuurslid “zonder portefeuille” heeft de clubkleding
onder zijn hoede genomen.
Het vorige bestuurslid voor
de PR houdt de website
nog bij en Pien blijft het
clubblad maken. Zo proberen we met vereende
krachten alle ballen hoog te
houden.
Toch zoeken we nog één
of meerdere enthousiaste
brigade leden die met
andere “hand en span
diensten” kunnen helpen.
Onlangs was de open dag
van zwembad De Waterhoorn. We kunnen daar
natuurlijk niet niet verschijnen, dus heeft de TC deze
open dag opgepakt om toch
aanwezig te kunnen zijn.
Dat is goed gelukt! We kregen een uur om de bezoekers van het zwembad te
laten zien wat we allemaal
leren bij de reddingsbrigade
in het zwembad.

Enthousiast hebben vele
kinderen gekeken of ze
door het ijs konden zakken
en er weer uit konden klimmen, gevoeld hoe het is om
met een zwemvest aan in
het water te springen en te
drijven (en ouders hebben
gezien hoe handig dat toch
wel is als de kinderen nog
niet zo goed kunnen zwemmen).

Ze konden ook gaan redden met reddingsmiddel. Zo
kon er met een klos, een
werpzak of touw worden
gegooid. Tot grote verbazing van de papa’s en mama’s waren hun eigen kinderen, met hulp van een
rescue tube, al in staat om
de papa’s en mama’s te
redden. Het was een succes. De aanwezige helpers
waren allemaal echt enthousiast en dat zoeken wij!
En dan nog een klein stapje
erbij…..
Nu heeft de TC de organisatie van dit “evenement”
opgepakt, we zouden graag
zien dat iemand anders
die organisatie op zich
zou willen nemen. Dat
hoef je nooit alleen te doen,
zowel in het zwembad als
bij de Haai zijn er altijd wel
mensen die willen helpen,
maar het zou mooi zijn als
er één of meerdere mensen
zijn die dit soort evenemen-

ten zouden willen organiseren.
Evenementen waar je aan
kan denken zijn open dagen zoals deze, maar ook
de nationale reddingsbootdag, havendagen in de
stad, een sportbeurs enzovoort.
Naast het organiseren van
de genoemde evenementen is het ook fijn als er op
dit soort "open dagen"
mensen zijn die enthousiast kunnen vertellen
over de vereniging. Op die
manier kunnen we andere
mensen informeren en leden/donateurs werven voor
Notwin.
Ook het voorlichten van
watersporters is hier een
voorbeeld van. Dit is ook
een manier om ons te helpen en daarmee verenigings ambassadeur te zijn.
Wij zoeken dus enthousiaste verenigingsleden, die
echt interesse hebben in
(een deel van) de vereniging (sommigen zijn nu
eenmaal enthousiaster over
het varen en anderen over
het zwemmen). Leden die
van tijd tot tijd de organisatie van een evenement
willen doen of willen ondersteunen.
Meld je bij Angélique of
Anneloes, TC@notwin.nl

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
Nog even en we mogen
kerstvakantie gaan vieren. Zoals het er nu voor
staat, maar dat kan met
elke persconferentie weer
veranderen.
We kunnen dan 2 zaterdagen en 1 zondag niet
zwemmen. Dat komt niet
omdat er weer een beperkende maatregel is opgelegd en het zwembad dicht
moet, maar omdat de feestdagen (beide kerstdagen en
nieuwjaarsdag) op zaterdagen en zondagen vallen.
We gaan er vanuit dat iedereen dan ontspannen van
deze feestdagen wil genieten. Daarom is er geen
zwemmen die dagen.
Voor die tijd gaat nog een
klein groepje (4 personen)
op voor een zwemexamen
(inclusief een mondeling

examen). Afgelopen 2 seizoenen hebben we niet
kunnen afzwemmen voor
een regulier zwemmend
redden brevet.
Dat hebben we opgelost
door iedereen die voldoende geoefend had een eigen
certificaat uit te reiken en
deze personen door te
schuiven naar een volgend
brevet.
Voor de allerhoogste brevetten (uit de recreatie lijn)
mag dat echter niet. Voordat je voor het laatste
(recreatieve) zwembrevet
Life Saver 3 op mag gaan
moet je in het bezit zijn van
Life Saver 2. Voor deze
groep hebben we een aanvraag gedaan bij reddingsbrigades die in december
altijd afzwemmen voor brevetten.

Bij Reddingsbrigade Amstelveen mogen onze kandidaten mee doen.
Natuurlijk willen we dan wel
goed beslagen ten ijs komen, dus moesten alle mogelijke kandidaten opnieuw
proefexamen doen voor Life
Saver 2.
Pas als dat goed ging
mochten ze ook daadwerkelijk
naar
Amstelveen
gaan afreizen voor hun
examen. Duimen dus maar
dat dat allemaal goed gaat!

Alle maatregelen rondom
het COVID-19 virus houden
ons toch nog steeds bezig.
We zien dat velen van jullie
geregeld moeten afmelden
om dat er toch weer klachten of soms zelfs een positief testresultaat was. We
zijn erg blij dat jullie zo
goed mee werken daarmee.

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
Het zelfde geldt voor de
verplichting om een geldige
QR-code te laten zien (voor
18+). Jullie mogen best
weten dat wij ook niet altijd
even blij zijn/worden van de
afgekondigde maatregelen.
Maar we mogen, tot nu,
nog steeds zwemmen, en
dat maakt ons wel blij! We
hopen dat dat ook zo mag
blijven zodat we zoveel
mogelijk normaal kunnen
toewerken naar de zwemexamens van onze eigen
vereniging.
De zwemexamens zijn op
zaterdag 9 april 2022. Zet
die datum al vast in je
agenda en hou de hele
ochtend vrij! We weten namelijk nooit van te voren
wie op welk tijdstip mag
afzwemmen. Dus zwem je
nu van 10.00 uur tot 10.45
uur, dan kan het zo maar
zijn dat je al om 08.30 uur

met je examen moet starten. Andersom kan ook. Dat
betekent voor sommigen
altijd lang wachten, maar
daar kunnen we helaas niks
aan doen. We hopen natuurlijk dat tegen die tijd de
tribunes weer open mogen
en dat de ouders mogen
komen kijken, maar dat
moeten we natuurlijk afwachten.
Net zoals de Life Savers 2
die in december naar Amstelveen afreizen moet iedereen die in april wil afzwemmen ook van te voren
proefexamen gaan doen.
Dat proefexamen is op
zaterdag 12 februari. Zet
die datum dus ook met grote letters in je agenda.
Mocht je op deze zaterdag
niet kunnen komen zwemmen, geef dat dan zo snel
mogelijk door, dan kijken
we of we op een andere

zaterdag het proefexamen
kunnen doen.
Belangrijk is natuurlijk wel
dat er voldoende geoefend
wordt, dus zorg dat je zoveel mogelijk wel aanwezig
bent om te oefenen. Hou
daarbij natuurlijk wel rekening met de regels, dus
kom niet als je verschijnselen hebt die kunnen duiden
op Corona en laat je dan
testen.
Fijne feestdagen en blijf
gezond!
De Technische Commissie

.................................
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VAREND REDDEN
Overzicht inzetten van Reddingsboten Hayo en Rolf
(eerdere inzetten staan in de Boei uitgave september)
19-09-2021

’s Middags is de alarmploeg gealarmeerd voor een surfer in problemen.
Hij bevond zich 2 km. uit de kant. Door materiaalproblemen kan de surfer
niet meer terug komen. Reddingsboot Rolf komt ter plaatse, de surfer is
ondertussen opgepikt door een ander vaartuig.

29-09-2021

Inzet zeilboot op de keien.

22-10-2021

Redding van 2 kitesurfers in problemen. Na zoekactie door de reddingsboten uit Hoorn en Warder zijn de slachtoffers uit het water gehaald en in
onderkoelingsbrancard naar de Reddingspost gebracht. Ambulance personeel ze heeft onderzocht. Ze maken het goed.

12-11-2021

Inzet voor een zoekactie naar een vermiste hond in de Buitenhaven. De
hond was vanaf het Oostereiland te water gegaan en uit het zicht verdwenen. Het der werd even later op de kant aangetroffen.

19-11-2021

Alarmploeg is vanmiddag gealarmeerd ter assistentie van de politie bij
suïcidaal persoon. Inzet met goede afloop.

.................................
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FRANKSCHOEN
Wist u dat:
Frank zijn Varend Redden carrière ruim 10 jaar geleden begon in juli 2011.
Hij nog werd opgeleid op de oude Hayo.

Frank genoot van de huidige Hayo, het voelde als een vertrouwde boot waar hij met zekerheid aan boord stond.
Hij op voorhand altijd op zag tegen varen met de Rolf.
Hij als geen ander genoot van het varen op de boot.
De wind door z’n haren de wijze was waarop hij de stress van een werkweek achter zich
kon laten.
Frank altijd een leesbril in zijn pak had zitten.
Deze leesbril bestond uit een los pootje, twee losse glazen en een montuur.
Frank de grijze vesten heeft geregeld die, volledig uit elkaar gevallen nog steeds door iedereen worden gedragen.
De alarmploeg veel te danken heeft aan Frank.
Hij het telefoonsysteem onderhield, zorgde voor functionerend internet op de post, kleine
elektrotechnische klusjes op zich nam en de stofzuiger wist te vinden.
Hij daarnaast de gene was die de wc’s schoonmaakte op de post.
Hij zorgde voor toegang tot de Grashaven vanuit
het pakkenhok.
Hij het onderhoud aan het draadloze communicatiesysteem van de Hayo uitvoerde.
Frank zijn piek had in de zomer en zijn dip in de
winter.
Hij zomers extra op de boot stond en ’s winters
naar de post gepraat moest worden.
Het een ongeschreven regel was dat Frank bij
een oefenavond in Ploeg 1 zat.
De wijze waarop wij intern de ploeg alarmeren is
aangepast om dat Frank de melding op de pager
niet kon lezen. De meldingen niet langer op een
rood maar op een blauw display worden getoond.
Bij Frank thuis iedereen een rol had in zijn uitrukprocedure.
Frank evengoed bij diverse inzetten op zijn sokken rennend met zijn pak in z’n handen richting
de Hayo kwam.
Frank liever niet overstapte op een zeilboot maar
liever zijn werk op de Hayo verrichtte.
Hij na een oefening een Sudoku-boekje had gekocht en enthousiast ging puzzelen.

.................................
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FRANKSCHOEN
Frank een evenementen man was.
Favorieten evenementen Outdoor Stereo (met bijbehorende Nederlandse zondag) en de
intocht van Sinterklaas in Hoorn waren.
Tomatensoep zijn soepkeuze was.
Hij ongelofelijk genoot van de speciale evenementen zoals de bewaking van de Sinterklaasintocht in Amsterdam en de bewaking van de koning en koningin in de Rijp.
Frank veel andere activiteiten heeft gehad binnen de vereniging.
Hij zwemmend lid was op de zondag in de snelle groep.
Hij bestuurslid is geweest.
Hij in de werkgroep zat voor Sociale Veiligheid binnen de vereniging.
Hij de vertrouwens contactpersoon van de vereniging was.
Frank ook actief was voor de Nationale Reddingsvloot, wat hem uiteindelijk in België heeft
gebracht, in de auto werkend met zijn laptop op schoot.
Frank altijd in was voor een praatje.
Frank altijd beschikbaar was voor een goed gesprek.
Frank altijd geïnteresseerd was.
Frank altijd blij was om je weer te zien en je ook altijd
begroette.
Frank gemist gaat worden.

.................................
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NRVOEFENING
Oefening NRV zaterdag 9
oktober 2021
Op veel plekken in NoordHolland gaat al in het
holst van de nacht de
wekker. Bij Jelmar, Erik
en Erik is dit al niet anders. Reden: op 7 oktober
is er een vooralarm uitgevaardigd door Reddingsbrigades Nederland afdeling
NRV.
Waarom het vooralarm: In
het najaar van 2021 stormt
het al wekenlang in heel
west Europa. De wateren in
Nederland worden tot het
uiterste getest om de grote
hoeveelheden water af te
kunnen voeren. Op veel
plaatsen binnen het land
houden de bestaande dijken, waterkeringen en gemalen stand. Toch vinden
erop diverse plaatsten in
het land, welke onder zee-

niveau liggen, overstromingen plaats.
Helaas is door de grote
hoeveelheid water het grote
gemaal in Zaandam in storing geschoten. Hierdoor
stijgt het waterpeil in Zaanstad tot ongekende hoogte
en overstroomt ook een
deel van Zaanstad. Een
deel van de bevolking is al
geëvacueerd, een deel blijft
achter.
De Nederlandse infrastructuur blijkt niet ingericht op
het onderlopen van het
leefgebied. Ook hebben
veel Nederlanders de storm
onderschat, waardoor er
naast noodzakelijke benodigde evacuaties ook diverse
incidenten
hebben
plaatsgevonden.
De NRV wordt ingezet. Het
vooralarm verteld dat onze
NRV eenheid zich, samen
met de ander eenheden uit
onze RVR, op zaterdag 9

oktober om 07.00 uur moet
melden op de volgende
locatie:
uitgangsstelling:
Bedrijventerrein Ambacht,
Ambacht 36, 1511JZ, Oostzaan. Ja, dat betekent in
het holst van de nacht een
wekker die de stilte van de
nacht ruw onderbreekt. Om
5.30 uur verzamelen bij de
Haai, auto klaar maken,
boot aanhaken en vertrekken maar. Om 6.00 uur
rijden we weg om ons bij de
rest van onze reddingsgroep te voegen. De afspraak is 06.15 uur bij De
Mc Donalds Berkhout. Daar
aangekomen komen de
andere eenheden ook snel,
RB de Streek, RB Dijk en
Waard ( voorheen RB
Heerhugowaard ) en RB
Den Helder. Gezamenlijk
zakken we af naar Zaandam om ons daar op de
uitgangsstelling UGS te
melden en af te wachten tot
we werkelijk worden ingezet om hulp te verlenen aan
de mensen in problemen.
Na enig overleg en koffie
worden wij naar de Jagersplas in Zaandam gestuurd
om daar de boot te water te
laten en te wachten op nadere
instructies.
Rond
09.00 uur krijgen we onze
eerste opdracht: het Rode
Kruis is gearriveerd en
heeft hulp nodig met het
verplaatsen van hun materiaal. Onze reddingsgroep
genaamd “Charlie” heeft
geen enkele moeite om het
gehele pakket van materiaal en medewerkers van
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NRVOEFENING
het Rode Kruis in 1 keer
over te zetten naar het beoogde gewondennest.
Helaas blijkt deze plaats
niet veilig genoeg en wordt
alles weer ingepakt om
naar een veiliger plaats te
vervoeren. Zie hier de
kracht van het wassende
water, wat op het ene moment nog veilig lijkt is 2
tellen later onderdeel van
de catastrofe.
Nadat het Rode Kruis weer
in veiligheid is gebracht
melden we ons weer in bij
de CP als vrije groep en
inzetbaar voor de volgende
opdracht.
In het noordoosten van de
plas is een gebied dat verkend moet worden. Er is al
enige tijd geen contact geweest met de mensen uit
die hoek waarbij het ergste
wordt gevreesd. Daar aangekomen treffen we een 10
tal mensen aan waarbij de
onderlinge verstandhouding
niet
helemaal
optimaal
meer is. Het opkomende
water heeft de gemoederen
aardig doen oplopen.
Buurvouw 1 heeft buurman
2 met een stok op het hoofd
geslagen en blijft agressief
naar hem, hoe we ons best
ook doen. Buurvrouw 2
probeert met alle macht die
ze heeft, de 2 uit elkaar te
houden.
Andere mensen lopen in
totale shock, met een verstuikte enkel of een te lage
bloedsuiker spiegel in de
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NRVOEFENING
ronde om het ons zo lastig
mogelijk te maken.

heel ervaren en blijft de
boot operationeel.

Jelmar heeft het tussen
door druk met het beschermen van de boot en het
operationeel houden van de
motor. Vooral dat laatste is
nogal een uitdaging. Alle
rottende boombladeren en
waterplanten in de smalle
sloten dreigen het koelsysteem van de motor te verstoppen. Gelukkig is hij

Na enig EHBO werk en
diverse pendelvaarten zijn
alle slachtoffers en raddraaiers naar een veilige
droge plek gebracht waar
ze zijn overgedragen aan
het Rode Kruis en de politie. Even tijd voor ontspanning, helaas maar van korte
duur. Er is al enige tijd niets
meer gehoord van de reddingsgroep “Hotel” deze

waren in het zuidwesten
van de plas bezig met het
redden van een aantal
mensen aldaar.
Wij gaan daar heen als
reddingsgroep en vrezen
het ergste. Eenmaal daar
aangekomen blijkt onze
vrees bewaarheid te worden. De vlet van de eenheid is omgeslagen en een
aantal van onze collega’s
liggen in het water, reeds
onderkoeld maar nog wel in
leven. Om hun heen een
aantal slachtoffers waarvan
er een aantal er zeer slecht
aan toe zijn en reanimatie
vereist.
Onze eenheid weet de
slachtoffers te bergen en
over te dragen aan de gereedstaande ambulances
die ter plaatse zijn gekomen. Zij nemen de reanimatie over en vervoeren de
onderkoelde
slachtoffers
naar het ziekenhuis. Gelukkig voor de reddingsgroep
“Hotel” is het allemaal goed
afgelopen, net als voor ons.
Na deze zware laatste inzet
was het dan ook fijn om
afgelost te worden door de
collega’s van Peloton 3 en
4 Deze pelotons uit het
noorden en oosten van het
land komen ons aflossen
zodat wij wat slaap kunnen
krijgen en als het moet de
volgende shift weer present
te zijn.
Zover komt het niet en na
een lekkere warme snack
aangeboden door Red-
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NRVOEFENING
dingsbrigade Nederland en
een korte evaluatie van de
ochtend mogen we weer
naar huis. Na een korte rit,
laten we de Harmen weer
het rustige water van het
Markermeer inglijden bij
Oranje Buiten.
Even de romp en de motor
schoonvaren, de trailer
terug naar de kazerne

brengen en de pakken uithangen op de Haai. Zo is,
een uurtje of 10 later, alles
weer zoals het 24 uur eerder ook was. Een en al rust
rondom de Haai.

van de NRV vloot. Wie
weet ben jij er de volgende
keer ook bij?
Jelmar en Erik2

RB Notwin gereed om uit te
rukken in die noodzakelijk,
niet alleen met de Hayo als
SAR boot maar zeker ook
met Harmen als onderdeel
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PUZZEL & PRETPAGINA
Stel je voor dat je in een zinkende boot zit en omgeven bent door haaien. Hoe kan je overleven? Ophouden je dit voor te stellen…
Waarom zijn vissen zo slim?
Omdat ze in een school zwemmen.
De onderwijzer is ziek en wordt vervangen door een jongeman die net zijn diploma heeft.
De directeur komt onverwacht de klas binnen om te controleren hoe de les verloopt.
Net op dat moment beantwoordt Kevin een vraag: 'Ik is...'
De directeur onderbreekt hem en zegt vermanend:
'Het is niet ik is, maar ik ben!'
Kevin is even uit zijn lood geslagen, maar zegt dan:
'Ik ben een persoonlijk voornaamwoord.
Man op het politie bureau: 'Ik zie buiten een biljet hangen dat u voor € 10.000 een moordenaar zoekt.
Ik wou bij deze vragen is dat baantje nog vrij?'
Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabakker. 'Graag in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op.'
Er komt een man het café binnen en met een dubbele salto en dubbele flikflak komt hij
precies op de barkruk terecht.
Vraagt de man van 't café: 'Waar heb je dat geleerd?' Zegt de man: 'Ik werk in het circus
en ik ben acrobaat.
Komt er even later weer een man 't café binnen en hij maakt een driedubbele salto, een
achterwaartse dubbele flikflak en landt ook weer precies op de barkruk.
De man van het café weer: 'En waar heb jij dat geleerd? Zegt de man: 'Ik werk bin het circus en ben acrobaat.'
Komt er even later weer een man binnen en die begint met een grappig loopje, een driedubbele salto, gaat over de cafébaas heen, komt weer terug en landt met een achterwaartse salto precies op de barkruk.
Zegt de man van 't café: 'Niks zeggen. Jij werkt ook bij het circus!
Waarop de man zegt: 'Nee hoor, ik struikelde over de deurmat!'
Jantje zegt: 'Ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde.'
'Hoezo?', vraagt de meester.
Antwoord Jantje: 'Dan hoefde ik niet zoveel geschiedenis te leren.
Er zijn 2 paraplu's op straat.
Komt er een wandelstok aan
en ze zeggen tegelijk,
“ieieieieieieieiek”
een naaktloper!

.................................

De Boei 23

.................................
BESTUURNOTWIN
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Naast de dagelijkse zaken is het bestuur druk geweest met de implementatie van de nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het bestuur heeft een bestuursbesluit
ondertekend waarmee wordt aangegeven dat er wordt gewerkt conform de WBTR.

De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van
positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021
geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Zo ook
Reddingsbrigade Notwin.
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de
aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders met een tegenstrijdig belang
aan dat van de organisatie. Goed bestuur wordt verankerd in de wet.
Belangrijke onderdelen van de WBTR zijn:
Hoofdelijke aansprakelijkheid van (alle) bestuurders bij wanbeleid door verwijtbaar handelen; Verplichting om regels op te stellen met betrekking tot stemrecht, afwezigheid van bestuursleden en toezicht en financieel bestuur.
Dit houdt o.a. in:
- Bestuurders dienen zich bij het vervullen van hun taak te richten op het belang van de
vereniging;
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BESTUURNOTWIN
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
- Bestuurders mogen niet deelnemen aan de besluitvorming over een onderwerp waar zij
een direct of indirect persoonlijk belang bij hebben dat in strijd is met het belang van de
vereniging;
- Bij faillissement kunnen bestuurders die hun taak onbehoorlijk hebben vervuld hoofdelijk
aansprakelijk worden gesteld. Voor onbezoldigde bestuurders is er een extra drempel tot
hoofdelijke aansprakelijkheid. Onbezoldigd bestuurders zijn uitgezonderd van de regel dat
niet voldoen aan de boekhoudplicht of het niet publiceren van de jaarrekening wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur bij faillissement;
- In de statuten dient een regeling voor ontstentenis of belet te worden opgenomen;
Regeling in statuten met betrekking tot meervoudig stemmen. Een bestuurder mag niet
meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.
Veel onderdelen van goed bestuur, welke middels de WBTR worden verankerd in de wet
lijken zeer vanzelfsprekend, staan reeds opgenomen in de huidige statuten en worden bij
Notwin al jaren uitgevoerd.
De WBTR is op een aantal vlakken een aanvulling op de bestuursgerelateerde zaken uit
het Burgerlijk Wetboek. Bijvoorbeeld met betrekking tot bindende voordrachten van bestuursleden.
Hierin wordt bepaald wat er moet gebeuren indien maar één persoon wordt voorgedragen
voor een bestuursfunctie. In een situatie waarin er maar één voorgedragen bestuurskandidaat is stemt de Algemene Vergadering niet langer vóór de kandidaat maar wordt de kandidaat automatisch benoemd, tenzij de algemene vergadering met een twee derde meerderheid de automatische benoeming blokkeert.
De WBTR wil voorkomen dat de AV tegen zo’n kandidaat stemt, waardoor het bestuur
mogelijk langere tijd niet compleet zou zijn.
De nieuwe WBTR wet zal een wijziging van statuten tot gevolg hebben. Dit hoeft niet direct te worden doorgevoerd aangezien de wet boven de statuten gaat.
Er geldt een overgangsregeling die regelt dat het doorvoeren van de wijzigingen pas moet
gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het wordt aanbevolen een statutenwijziging binnen enkele jaren door te voeren. Reddingsbrigade Nederland adviseert met klem
de statuten van de vereniging pas aan te passen nadat Reddingsbrigade Nederland modelstatuten opgesteld heeft welke zijn afgestemd op de statuten van Reddingsbrigade
Nederland. De statuten van Notwin mogen namelijk niet strijdig zijn met die van Reddingsbrigade Nederland.
De vereniging volstaat vooralsnog met het opstellen van een bestuursbesluit waarmee
wordt aangetoond dat de belangrijke punten van de WBTR in het bestuur zijn besproken
en besloten.
Het bestuursbesluit heeft als doel het vastleggen van de wijze waarop een bestuur wil
besturen met in dit geval de intentie/verplichting dit in de statuten op te nemen.
Het bestuur van Reddingsbrigade Notwin Hoorn heeft middels een bestuursbesluit vastgelegd conform de WBTR te werken en bij de eerstvolgende statutenaanpassing de WBTR
te verankeren in de statuten.
Vincent Tigchelaar
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OPENDAG
Zondag 11 november was
er een open dag in zwembad De Waterhoorn vanwege het 25-jarig jubileum van het zwembad.
Notwin mocht tussen
12.00 en 13.00 laten zien
wat wij allemaal doen bij
de brigade.
Devlin, Jasper, Angélique,
Yvette, Simone, Elise, Johan, Carola, Lana, Raya,
Dani, Sylvia en Anneloes
hebben geholpen.
Wij vroegen de altijd enthousiaste zwemmers Raya
en Dani hoe het was geweest.
Raya, vertelt: “Het begon
om 12.00. Ik moest met
Devlin laten zien hoe je de
klos moest gooien. Zo’n
droge redding. Dat was

heel erg leuk er kwamen
heel veel mensen kijken.
Vaders en moeders en
kinderen, dat waren eigenlijk allemaal mensen die
aan het vrij zwemmen waren. Ik ging het aan die
kleintjes uitleggen en dat zo
schattig.
Toen kwam Lana helpen en
gingen we samen alles
uitleggen aan de kinderen.
Wij hebben ook een redding voorgedaan. Daarna
gingen de kinderen redden.
Kinderen waren drenkelingen maar ook ouders. Dat
was zo leuk om te doen en
te zien.”
“Ik heb ook heel veel klossen opgerold en dat duurt
heel lang. Maar na de open
dag, toen alles afgelopen
was, mochten we vrij
zwemmen en dat was heel

lekker. We zijn echt nog
heel lang gebleven en dat
was supergezellig. We hebben ook een ijsje gehaald
van kaart die we hebben
gekregen”.
Dani vertelt: Ik heb de
HELP-houding voorgedaan
en de compact jump met
een reddingsvest aan. De
HELP-houding deed ik met
de bal en tas. Toen heb ik
het ook uitgelegd aan de
kinderen en ze geholpen.
Ik vond het superleuk om te
doen. Daarna ben ik nog
gaan vrij zwemmen met
Devlin en Jasper en Lana
en mijn zus. Het was heel
leuk en het ijsje was lekker.”
Raya en Dani en alle andere helpende handen dank
jullie wel.
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UITNODIGING
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
Zondagavond 2 januari 2022
organiseert de evenementencommissie
de nieuwjaarsreceptie in het zwembad.
Locatie: Zwembad De Waterhoorn
wedstrijdbad en het kleine bad ernaast
(doelgroepenbad).

NOTEER HET IN JE AGENDA

Inloop: 18.45 tot 19.00.
Tijd:

19.00 – 20.00

Activiteit: Je mag zwemmen of bijkletsen. Je kunt ook meedoen met het vriendschappelijke “Mini waterpolo toernooi” of samen spelen.
Iedereen is welkom op deze zondagavond. Er gelden geen leeftijdsgrenzen. Wij moeten
ons wel aan de corona-maatregelen houden die dan gelden. Dat laten we jullie per e-mail
weten.
De evenementencommissie.

ACTIE
Actie, actie en nog eens actie aan het einde van Iron Man.
Nee het was geen wedstrijdje touwtrekken maar boten traileren. Sinds jaar en dag is het
traileren van de boten een zeer tijdrovende klus op locatie. Ineens kwam iemand op het
idee om de helling in de Grashaven te gebruiken. Maar die is niet toegankelijk voor auto’s.
De oplossing zat in een zeer lange lijn, een paar katrollen en enthousiaste redders. Het
‘touwtrekken’ ging verrassend snel en vliegensvlug stonden alle boten op hun trailer op de
kant. Leuk detail, de wal hulp hielp niet. Hij hield overzicht en keek toe.
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GELDSPAREN
Sparen voor de club
Er zijn verschillende manieren om te sparen voor onze vereniging. Niet zo lang geleden heeft u daarover ook een e-mail ontvangen. Heeft u de e-mail gemist, hier
staan ze nog een keer op een rijtje:
Grote Club Actie
Als u dit leest is de Grote Club Actie afgelopen Het lijkt er op dat er weer veel loten verkocht zijn dus dat we daar een mooie opbrengst van kunnen verwachten.
Naast de papieren loten waren er dit jaar weer verkoopboekjes met een persoonlijke QRcode. Om te zorgen dat ieder lid in ieder geval zijn eigen persoonlijke QR-code zou hebben, hebben we die ook naar iedereen per e-mail verstuurt. Op die manier was het voor
iedereen mogelijk om tenminste zelf een lootje te kopen bij de vereniging. Heeft u nog
geen lootje gekocht? Misschien lukt het dus nog net via uw eigen QR-code, lukt dat niet,
neem dan contact op met de secretaris, die heeft nog een aantal papieren loten over die u
natuurlijk ook kunt kopen! De trekking is op 8 december dus tot en met 7 december kunt u
bij de secretaris terecht!
RABO Club Support Actie
De Rabobank Club Support Actie is al wel helemaal afgerond. Stemmen kon tot en met 25
oktober en op 3 november mochten we de cheque in ontvangst nemen. De zaterdag daarna is in het zwembad het bedrag wat we zullen ontvangen van de Rabobank onthult. Deze
actie heeft €441,82 opgebracht. We willen iedereen die een stem heeft uitgebracht op
onze vereniging hartelijk danken daarvoor. We zullen weer mooi lesmateriaal kunnen aanschaffen hiervoor.

Sponsorkliks
De vereniging is "aangesloten" bij www.sponsorkliks.com. Als u via deze website uw aankopen doet bij bijvoorbeeld bol.com, ali express, greetz, thuisbezorgd.nl en vele vele andere winkelketens, ontvangt Notwin, zonder dat het u iets kost, een commissiebedrag van
SponsorKliks. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is dus naar de winkelketen van uw
keuze te gaan via sponsorkliks.com. Ook aanbiedingen van winkelketens blijven geldig als
u via sponsorkliks naar de webwinkel gaat. Ook via deze weg hebben we als vereniging al
een mooi bedrag mogen ontvangen; dat gaat niet zo hard, maar toch heeft uw klikken
ruim €50 voor de vereniging opgeleverd. Ook daarvoor dank natuurlijk!
VOMAR Club is Koning - Spek je clubkas!
Doet u wel eens boodschappen bij VOMAR? Vraag dan een gratis klantenkaart van de
VOMAR en registreer de kaart. U kunt dan ook uw favoriete vereniging koppelen aan uw
klantenkaart. Nadat de vereniging is gekoppeld aan de klantenkaart spaart u met iedere
aankoop die u doet voor de vereniging zonder dat het u iets kost. (U kunt ook aan het
persoonlijke spaarprogramma mee doen met de klantenkaart, maar dat is voor het sparen
voor een club geen verplichting!). Ook dit is dus een actie waarbij u voor de club kunt sparen zonder dat het u iets extra's kost.
Voor de koppeling van de vereniging aan uw klantenkaart heeft u een code nodig; die kunt
u opvragen bij de secretaris info@notwin.nl.
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GESPOT INHET ZWEMBAD
Zondag 19 september
tussen 14.00 en 15.00 uur
kwam Maarten van der
Weijden De Waterhoorn
bezoeken.
Hij is o.a. Olympisch kampioen 10 kilometer open water zwemmen en heeft de
Elfstedentocht
gezwommen. Zijn bezoek was in
het
kader
van
de
Zwem4daagse. De Maarten
van der Weijden Foundation (mvdwfoundation.nl) en
de KNZB zijn gaan samenwerken.
Tijdens de Zwem4daagse
kon je niet alleen vier dagen achter elkaar baantjes
zwemmen, je kon je ook
laten sponsoren voor die
baantjes en op die manier
donaties ophalen voor kankeronderzoek. Zo werd er
in 30 zwembaden in Nederland geld ingezameld voor
kankeronderzoek.
Als tegenprestatie en om
iedereen te motiveren reed

Maarten op zijn fiets langs
alle deelnemende zwembaden. Dat was een tocht van
1200 kilometer in 1 week.

MEET & GREET
Met Maarten
van der Weijden
Notwin kreeg van De Waterhoorn ook een uitnodiging voor de meet & greet .
Als redactielid van de Boei
en enthousiast open water
zwemmer namen we de
uitnodiging graag aan.
Tijdens de meet & greet
vertelde Maarten over zijn
foundation. Het geld wat
opgehaald werd tijdens de
zwemvierdaagse gaat naar
het onderzoek ‘passende
screening en preventie van
kanker voor mensen met
een verstandelijke beperking’.
Daarnaast vertelde hij over
zijn sportcarrière. Toen hij

15 of 16 jaar was trainde hij
in De Waterhoorn. Het
zwembad was toen net
geopend. Hij heeft heel
veel uur in het water gelegen in ‘ons’ zwembad en
mocht altijd in baan 1 trainen. Dat was voor hem iets
speciaals.
Wij vroegen hem hoeveel
kilometer hij in zijn hele
leven had gezwommen.
Alles bij elkaar opgeteld
heeft Maarten tot nu toe
zo’n anderhalf keer de wereld rondgezwommen.
Maarten ging die middag
niet zwemmen in De Waterhoorn omdat hij nog naar
Warmenhuizen moest fietsen. Hij wilde zijn tegenprestatie van 1200 kilometer afronden.
Heel eerlijk vertelde hij dat
hij bij dit eindpunt eigenlijk
30 kilometer te kort kwam
en dat hij diezelfde avond
nog de 30 kilometer extra
ging fietsen.
Voordat hij ging
fietsen
mocht
iedereen op de
foto met Maarten. Hij deelde
ook zijn boek
over de Elfstedentocht
met
handtekening
uit.
Wij hebben op
onze beurt weer
een
donatie
voor de foundation gedaan.
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WIST U DAT...
Wist u dat;
Iron ons eerste grote evenement dit jaar was.
Het op 24, 25 en 26 september was.
Vrijdag de kinderen aan de beurt waren.
De korte baan ingekort werd.
De kinderen bij het Julianapark in en uit het water gingen.
Patrick adviseert om fietsjes te controleren.
Zaterdag de deelnemers er bij het Baatland in gingen, door de
sluis en bij het Julianapark uit het water gingen.
Marjan met Vincent in een tentje zat en dat dat saai was.
Er nul uitvallers waren.
Saai dus goed is.
De datumplanner 8.30 aangaf.
Iedereen zondag 6.30 aanwezig moest zijn!
Je dan ook op tijd bent voor een zonnegroet.
Er die dag meer te doen was voor de brigade.
De eerste zwemmer na 75 meter aan een rescue board hing.
De meeste uitvallers in de buitenhaven waren
De zwemmers bij het doorzwemmen van de sluis de hele baan konden overzien en dat
zag er heel ver uit.
De meeste actie tijdens het traileren was.
De firma Leek de cursus Jip en Janneke heeft overgeslagen.
“Het een uitdaging is als alle sloot vegetatie het gebladerte dat de smalle sloten ruim heeft
voorzien van stoffen die het koelsysteem van de motor kunnen doen verstoppen.”
Wij dat zeker een uitdaging vinden.

Notwin niet heeft geholpen bij de Sinterklaasintocht in Hoorn.
Notwin wel heeft geholpen bij de Sinterklaasintocht in Amsterdam.
Deze 17 kilometer lang was!
Dit Corona proof is.
Sinterklaas niet snel voorbij kwam.
Je dan ruimschoots de tijd hebt om chocolademelk in een café te halen.
De EHBO trommel niet berekend is op een bloedneus van Jelmar.
Er oplossingsgericht gedacht werd.
Marvin daarna geen droge sokken
meer had.

Lars B. en Rudi nieuwe opstappers
zijn.
Zij op 15 november de eindtoets hebben gedaan.
Ze zich in de volgende Boei voorstellen.
Wij iedereen prettige kerstdagen en
een gezond 2022 wensen.
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AGENDA NOTWIN
Zo

5

Dec. Geen zwemmen

Zo

12

Dec. Geen zwemmen

Zo

19

Dec

Za

25

Dec. Geen zwemmen

Zo

26

Dec. Geen Zwemmen

Za

01

Jan.

Geen zwemmen

Zo

02

Jan.

Wel zwemmen en de Nieuwjaarsreceptie 19.00-20.00

Za

12

Feb.

Proefzwemmen

Za

9

Apr.

Examens

Wel zwemmen tenzij Corona-maatregelen verlengt worden.

KIJK REGELMATIG OP WWW.NOTWIN.NL
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Wie schrijft een stukje? Opsturen naar:

redactie@notwin.nl

A. Sinnige V.O.F.
Administratiekantoor

TIP voor belastingvoordeel!
Wist u dat werkende ouders met kinderen tot 12 jaar recht op combinatiekorting hebben (voor de minstverdienende), en dat dit niet in de loonbelasting is verwerkt? U moet dit in uw belastingaangifte ook zelf aangeven! Ook zonder aftrekposten kan belastingaangifte dus geld opleveren!

www.sinnigeadministraties.nl
Molenstraat 10, 1718 BL Hoogwoud. tel. 0226-351020
email: annie@sinnigeadministraties.nl - www.sinnigeadministraties.nl

