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1

Doelstelling

De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) is opgericht in 1923 met als doel ‘het voorkomen van
verdrinkingsongevallen in de ruimste zin des woord’. In de loop van de jaren heeft de brigade zich
ontwikkeld tot een moderne en professionele vereniging, werkzaam met enthousiaste vrijwilligers. Een
organisatie die volop meetelt in het professionele hulpverleningscircuit. Daarnaast vervult de brigade
ook op sociaal terrein een belangrijke functie: honderden kinderen volgen wekelijkse zwemlessen en
diverse sociale activiteiten. Daarnaast biedt de brigade zowel aan jongeren als volwassenen een
belangrijke sociale plaats.
Concreet vervult de KRB een belangrijke maatschappelijke functie binnen de Katwijkse gemeenschap:
Operationele inzet:
•

strandbewaking gedurende het zomerseizoen;

•

24 uur per dag, 7 dagen per week paraat in geval van calamiteiten op zee/binnenwater
alsmede ondersteuning politie/brandweer (terreinauto/varende eenheden/communicatie);

•

onderdeel van het gemeentelijk rampenplan.

Opleidingen:
•

EHBO;

•

Strandwacht opleidingen;

•

Zwemopleidingen.

Overige:
•

Voorlichting;

•

Preventie;

•

Sociale verenigingsaspecten.

2

Missie en strategische richting

De KRB is een vereniging die een unieke taak vervult in het publieke domein. Dit betreft de bewakingsen hulpverleningstaak. Tevens wordt de brigade gezien als een sportvereniging. Dit heeft vooral
betrekking op de zwemopleidingen die worden georganiseerd in het zwembad. De brigade ziet dit
onderdeel als ondersteunend, maar is uitermate essentieel voor de operationele inzet. Immers, het is
het instroomkanaal van de uiteindelijke vrijwilligers en het leidt tot een brede groep mensen die
kennismaakt met het reddend zwemmen. Kortom, hier leidt de KRB een grote groep potentiële redders
op.

2.1

Missie

De Katwijkse Reddingsbrigade heeft haar missie als volgt gedefinieerd:

De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) is een professionele autonome hulpverleningsorganisatie
die bestaat uit vrijwilligers, met als doel het voorkomen van verdrinkingsongevallen. Enerzijds
door actieve preventie, anderzijds daar waar nodig door het uitvoeren van doeltreffende
reddingsacties.
Bovenstaande sluit aan bij de statuten van de Katwijkse Reddingsbrigade. In artikel 3 van de statuten
van de KRB staat het doel van de brigade benoemd:
“de vereniging heeft ten doel het bevorderen van het redden van drenkelingen. Dit doel tracht zij te
bereiken door:
•

het oprichten en in stand houden van reddingsposten op het strand;

•

het plaatsen van reddingsmateriaal in de gemeente;

•

het verlenen van hulp bij ongelukken te water;

•

het geven van zwemles;

•

het opleiden van zwemmers tot redders door hen bekwaamheid bij te brengen tot het redden
van drenkelingen;

•

het houden van vergaderingen, lezingen, demonstraties, tentoonstellingen, wedstrijden en het
geven van cursussen;

•

het uitreiken van getuigschriften en insignes of beloningen aan hen, die aan nadere – bij
huishoudelijk reglement te omschrijven – eisen hebben voldaan;

•

alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

•

al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement”.

2.2

Kernwaarden

De Primaire Kernwaarden van de KRB zijn:
•

Betrouwbaar (afspraak = afspraak);

•

Kwaliteit (hoge kwaliteit najagen);

•

Pro-actief (zelf richting geven, niet afwachten);

•

Verantwoordelijkheidsgevoel;

•

Samenwerking (intern en extern).

De Secundaire Kernwaarden van de KRB zijn:
•

Snel (snelheid is van levensbelang);

•

Dynamisch (jong, dynamisch, uitstraling, imago);

•

Vooruitstrevend (vooruitlopend met de ontwikkelingen, zoekend naar nieuwe
wegen/methoden);

•

Zelfstandig/autonoom.

Deze kernwaarden zijn in alle activiteiten en doelstellingen van de brigade te herleiden.

2.3

Strategische richting

De KRB is een bijzondere vereniging. Enerzijds kenmerkt de doelstelling zich door een operationele
inzet, die zich op het publieke domein bevindt en waarbij het verwachtingspatroon van stakeholders
erg hoog is. De KRB opereert hierbij op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Hiervan is de
brigade zich terdege bewust en dit bepaalt de inrichting, organisatie en aansturing van de vereniging.
Anderzijds heeft de KRB te maken met vrijwilligers en met een diversiteit aan andere activiteiten.
Activiteiten overigens die niet los staan van de operationele inzet maar terdege in dienst staan van die
operationele doelstelling! De brigade kiest er dan ook bewust voor om de operationele doelstelling
leidend te laten zijn en de koppeling met de andere activiteiten vast te houden. Juist die activiteiten
zijn essentieel in het werven en behouden van leden die (later) actief zijn op het hulpverleningsgebied.
Die activiteiten zijn ook weer belangrijke motivatoren voor de leden om bij de brigade te blijven en het
werk op vrijwillige basis te blijven uitvoeren. Ook biedt het hulpverleningsaspect een belangrijk wervend
element bij jongeren. Het bepaalt immers ook het imago van de brigade (snel, dynamisch, actie,
baywatch!). Loskoppeling van deze activiteiten zou beide activiteiten slechts verzwakken. Juist de
synergie tussen beide onderdelen is essentieel.
De KRB kiest bewust voor zelfstandigheid. Juist de eigen identiteit bepaalt het succes van de KRB.
Leden voelen zich thuis en kiezen bewust voor de Katwijkse Reddingsbrigade. Wel is de brigade van
mening dat samenwerking essentieel is in het reddingswerk. De keuze voor het lidmaatschap van
Reddingbrigade Nederland (RedNed) is bewust gemaakt in het licht van een verdere professionalisering
van het reddingswerk in Nederland. Zo ook de aansluiting van de brigade bij de RVR (Regionale
Voorziening Reddingsbrigade) zoals die door RedNed is geïnitieerd.
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Operationele inzet

Voor wat betreft de operationele inzet borduurt de brigade voort op het eerder ingezette beleid. Dit
betekent een brede aanwezigheid op en om het strand in de zomerperiode en daarbuiten een 24/7
beschikbaarheid via alarmering.
In de zomermaanden conform de eisen zoals gesteld in het RVR-rapport (dd 23 november 2009). Deze
prestatienormen zijn landelijk vastgesteld.
Kerntaken:
•

Preventief toezicht houden op baders/zwemmers;

•

Vanuit toezichthoudende taak uitvoeren van reddingen;

•

Verlenen van EHBO;

•

Het herenigen van gevonden en verloren personen met hun ouders/verzorgers.

Het bewakingsgebied dat vanuit een strandpost effectief bediend kan worden bestrijkt 2 tot 2,5 km bij
een standaardconfiguratie van post, boot en voertuig. Dit gebied is door meer mobiliteit uit te breiden.
De hulpverlening vanuit een post geschiedt door het uitvoeren van patrouilles (te voet, rijdend en
varend) en door toezicht vanuit de post (middels kijkers). Daarnaast vervult een post een
publieksfunctie, bijvoorbeeld als post voor EHBO en/of kinderopvang.
De KRB heeft hier invulling aan gegeven en wil zich ook committeren aan deze landelijk gestelde
normering. Dit betekent dat de brigade invulling geeft aan 12 weken continue beveiliging vanaf twee
strandposten. Deze posten zijn bemenst met minimaal 5 strandwachters per post en uitgerust met 2
varende en één rijdende eenheid per post. Buiten het zomerseizoen zijn afspraken gemaakt met de
veiligheidsketen omtrent de inzetbaarheid van de KRB (Kustwacht, convenant veiligheidsregio).
Intussen is de brigade al een aantal jaren overgeschakeld op C2000 communicatieapparatuur. Hiermee
staat de brigade in directe lijn met de alarmcentrale en kan sneller en adequater met andere
hulpverleningsinstanties worden geschakeld (m.n. politie en ambulance).
Ook voor wat betreft opleidingseisen vindt de brigade dat zij moet voldoen aan de landelijk gestelde
eisen. Dit betekent formele opleidingslijnen en diplomavereisten. Zowel voor instructeurs als
strandwachters (incl. EHBO/AED, chauffeurs).
De brigade vindt bovenstaande essentieel. De verwachtingen van het publiek omtrent inzetbaarheid zijn
ontzettend hoog. Bovendien heeft het bestuur van de brigade ook een verantwoordelijkheid naar de
veiligheid van haar eigen medewerkers. Hieraan kunnen en mogen geen concessies worden gedaan.
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Materiaal ten behoeve van operationele inzet

Voor wat betreft de varende eenheden heeft de KRB een uitgebreid botenplan opgesteld. Belangrijke
eisen aan de varende eenheden betreffen betrouwbaarheid van inzet en het kunnen waarborgen van de
veiligheid van de strandwachters. Dit vraagt diverse aanpassingen aan de geleverde standaardboten.
Het reddingswerk in en om de branding, in soms extreme weer- en zee omstandigheden vergt veel van
mens en materieel.
Daarnaast heeft de brigade een strandhulpverleningsvoertuig. Het voertuig wordt ontlast door een ATV
(All Terrain Verhicle) en een tractor zodat vervanging kan worden uitgesteld tot in een latere
planperiode. .
Communiceren doen we over een volledig digitaal signaal en zijn volledig geïntegreerd met C2000.
Deze weg is de brigade in de vorige periode ingegaan en wordt steeds geopimaliseerd.
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Huisvesting strandposten

Sinds 2016 heeft de brigade twee gloednieuwe strandposten. In overleg met gemeente Katwijk hebben
we de locatie van deze posten dusdanig aangepast dat deze ideaal liggen om toezicht te kunnen
houden en vlakblij gevarenzones zijn. Deze posten zijn een absolute verbetering op de vorige posten
gezien ruimte (cursus, bewakingswerk en opslag) en uitzicht over de gehele Katwijkse kust. Jaarrond
stallen van boten in deze posten versneld onze inzetbaarheid bij rampeninzet en geeft meer ruimte in
de materiaalloods (zie volgende hoofdstuk).

6

Huisvesting materiaalloods

Ook over de materiaalloods aan de Kanaaldijk is reeds lange tijd aangegeven dat deze niet meer
voldoet aan de eisen en wensen. De materiaalloods dateert van begin jaren 80 en is qua ruimte en
voorzieningen niet meegegaan in de ontwikkelingen. Het materiaal van de KRB heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt (aantal boten, grootte en zwaarte, onderhoudsfaciliteiten, voertuig) waar de
ruimte aan de Kanaaldijk niet in voorziet. Ook qua opleidingsvoorzieningen voldoet het gebouw niet. Er
zijn onvoldoende goede opleidingsruimtes en faciliteiten. Momenteel zijn er op alle dagen van de week
opleidingen die noodzakelijk zijn voor het operationele werk. Qua professionaliteit hebben deze
opleidingen grote ontwikkelingen doorgemaakt en vragen dus ook meer van de ruimte en
voorzieningen.
Ook voor de materiaalloods wil de Katwijkse Reddingsbrigade graag met de gemeente concrete
afspraken maken. Ten behoeve van deze huisvesting heeft de brigade eveneens een PVE opgesteld die
voldoet aan de gestelde eisen. Qua locatie zou de KRB graag naast het KNRM gebouw aan het
parkeerterrein Noordduinen gesitueerd willen worden. Met name de snelheid van de operationele inzet
pleit hiervoor. Het voorstel van de KRB is om op korte termijn in overleg met de gemeente een
huisvestingstraject op te starten en dit te formaliseren.
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Financiële vertaling

Het voorzien in een veilig verblijf aan de kust voor zowel de bewoners als toeristen kost financiële
middelen. Gelukkig kent de gemeente Katwijk al zeer lange tijd een actieve vrijwillige reddingsbrigade.
Sinds 1923 is de KRB op dit werkterrein actief. Momenteel werden ruim 250 vrijwilligers kosteloos aan
dit doel. De gemeente Katwijk onderkent het belang van een veilig strand. Dit wordt onderstreept door
de ambitie van de gemeente om de blauwe vlag weer in Katwijk te verkrijgen. Naast milieuaspecten
kent de blauwe vlag ook strikte eisen die liggen op het terrein van veiligheidsvoorzieningen op en om
het strand.
Gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende eisen en verwachtingen is
de KRB van mening hieraan te kunnen voldoen. Om hierin te kunnen voorzien heeft de brigade dit
beleidsplan en onderliggende plannen uitgewerkt. Qua inzetbaarheid moet en kan de brigade voorzien
in hoge kwaliteitsstandaarden. Immers, werken met vrijwilligers betekent niet dat deze vrijwilligers met
slecht materiaal op pad gestuurd mogen worden. Eigen veiligheid staat hierin voorop. Dat het
reddingswerk niet zonder risico’s is werd helaas nog eens geïllustreerd door een dodelijk ongeluk bij
een collega reddingsbrigade langs de kust.
Ten opzichte van de vorige planperiode vergt het reddingswerk additionele middelen. De brigade
realiseert zich ten volle het huidige (financiële) tijdsgewricht en heeft hier ambtelijk inmiddels meerdere
malen over gesproken. Het bestuur van de KRB is van mening dat deze additionele middelen
noodzakelijk zijn om het veiligheidsniveau op z’n minst te kunnen handhaven in de komende
planperiode en daarbij aan de maatschappelijke verwachtingen en eisen te kunnen voldoen. In de
bijlage vindt u de exploitatie alsmede de investeringsbegroting voor de komende planperiode
bijgevoegd. Bijgevoegd zijn de financiële documenten die dit onderstrepen.
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Conclusie

De Katwijkse Reddingsbrigade wil graag ook de komende planperiode (2016 – 2020) staan voor een
veilige recreatie op en om het Katwijkse strand.

