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Voorwoord
Geachte lezer,

Na hard werken is het toch weer een feit. Het jaarverslag is gereed, dit betekent meestal dat
het nieuwe seizoen al weer op stapel staat en dat de evenementen binnen stromen. Voordat
we met het nieuwe seizoen gaan beginnen, kunnen we nog even terugblikken naar het oude
seizoen.
Het seizoen 2008 stond in het teken van de aanschaf van een nieuwe boot, de strandwachtcommissie kreeg te horen dat de motor van de 69-29 aan vervanging of reparatie toe was. De
reparatie zou ingrijpend en niet goedkoop zijn. Achter de schermen werden er al offertes
aangevraagd en hier en daar een proefvaart gemaakt. Het bestuur was druk bezig om de
geldstroom in orde te brengen, want zoals je misschien wel weet is een reddingsboot niet de
minste aanschaf.
Gelukkig heeft de ‘oude’ boot het dit jaar nog volgehouden en hebben we medio september
nieuws gekregen dat de brigade op zijn grondvesten liet schudden. Wil je weten wat… lees
dan snel verder.
En natuurlijk niet vergeten om je op te geven voor het strandwachtseizoen van 2009 want wij
begrijpen dat na het lezen van het jaarverslag de kriebels weer toegenomen zijn.
Veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,

Het strandwacht team
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Strandwachtseizoen
Situatie:
Datum:

Zwemmer achter de redlijn
twee juli 2008

Om kwart over één kwam er een melding van een badgast dat er een zwemmer door de stroming over de redlijn gedreven was.
In dit gebied is het ten strengste verboden om te zwemmen, omdat er een heel sterke stroming staat rond de Oosterscheldekering. Dit is duidelijk aangegeven door middel van een
rode vlag.
Er werd meteen actie ondernomen door er met de auto
naar toe te gaan en assistentie werd verleend door de
collega’s van Vrouwenpolder
met de waterscooter.
Gelukkig was de zwemmer in
staat om zelf terug naar het
strand te keren en was het
gevaar voorbij.

De waterscooter van Vrouwenpolder in actie
bij een reddingsdemonstratie

Situatie:
Datum:

Vermiste kitesurfer bij de redlijn
vier juli 2008

Tussen Vrouwenpolder en onze reddingspost is er een stuk strand dat aangewezen is als kitesurfgebied. Bij het kitesurfen wordt de surfer voortgetrokken door een grote vlieger (kite). Op
deze manier kunnen ze grote snelheden bereiken, waardor het niet veilig is om dit tussen de
zwemmers te doen. Op dit stuk strand is ook kitesurfschool ROHA te vinden.
Rond één uur kwam er via de reddingspost in Vrouwenpolder een melding binnen dat er een
kitesurfer bij de redlijn vermist werd. Reddingspost Vrouwenpolder had deze melding gekregen van kitesurfschool ROHA. Samen met de collega’s van Vrouwenpolder zijn we gaan kijken
bij de redlijn. Omdat we geen kite en ook geen kitesurfer konden vinden, hebben we contact
gezocht met ROHA. Zij meldden dat het ging om een aangespoelde kite en er zou ook nog een
kite verder op zee zijn. Het bleek gelukkig loos alarm
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Situatie:
Datum:

Kitesurfer in problemen ter hoogte van Veersedam
vier augustus 2008

Het kitesurfgebied tussen Vrouwenpolder en onze reddingspost wordt veel gebruikt door
kitesurfers. Dit is dan ook reden om het gebied goed in de gaten te houden om kitesurfers
met problemen op te sporen en snel hulp te bieden.
Rond half twee zag één van onze strandwachters een kitesurfer met problemen. De surfer
was op dit moment zo’n tweehonderd meter uit
de kust. Zijn kite was op zee dubbel geklapt.
Hierdoor kon hij niet meer verder surfen. Hij
kwam zwemmend met zijn kite terug naar het
strand. Op het strand hebben we hem geholpen
met het neerlaten van de kite. Hierna kon hij
weer zijn eigen weg vervolgen.

Het oppikken van een kite van een kitesurfer is een moeilijke bezigheid. Er dient
rekening gehouden te worden met de lijnen
van de kite en de wind. Het vergt ook hard
en precisie werk van de motordriver en
bemanning.
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Situatie:
Datum:

Zwemmer gesignaleerd bij Burgh - Haamstede
negen augustus 2008

Voor het tweede jaar maken wij gebruik van C2000. Dit is een gesloten communicatiesysteem, waarover meldingen en verzoeken tot assistentie gedaan kunnen worden. Vandaag
kwam er om tien over drie een melding binnen dat er een zwemmer ver op zee op een zandbank bij Burgh – Haamstede gesignaleerd was. Reddingspost Vrouwenpolder heeft er twee
vaartuigen naartoe gestuurd en de auto van de Domburgse Reddingsbrigade is naar de Oosterscheldekering gereden om vanaf de kant te zoeken. Nadat de vaartuigen van Vrouwenpolder teruggeroepen waren in verband met drukte in het eigen gebied, heeft Strandreddingsbrigade Westerschouwen de zoekactie overgenomen. Ook de Koopmansdank van de KNRM
werd gealarmeerd en is gaan zoeken. We hebben geen zwemmer aangetroffen. De Koopmansdank en Strandreddingsbrigade Westerschouwen hebben langer doorgezocht om er
zeker van te zijn dat er geen zwemmer aanwezig was.

Eenheden onderweg naar een reddingsactie.
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Situatie:
Datum:

Oudere man onwel
elf augustus 2008

Vandaag om tien voor half vier kwam
er via C2000 een melding binnen dat er
bij strandovergang 4 een oudere man
onwel geworden was. Allereerst werd
er een looppatrouille uitgestuurd. De
looppatrouille was uitgerust met de
EHBO tas en de AED (Automatische
Externe Defibrillator). Wat ze op de
reddingspost niet wisten, was dat het
een vooropgezette oefening was. De
GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) was hiervan op de hoogte ge-

De patrouille controleert de ademhaling en sluit de
‘patiënt’ aan op de AED.

bracht en gevraagd of zij een melding via
het C2000 communicatiesysteem wilde
doen. Dit zodat de melding zo echt mogelijk zou lijken. Dit is gelukt. Pas bij aankomst bij het slachtoffer had men in de
gaten dat het om een oefening ging. Dit
soort oefeningen wordt vaker gedaan om
te kijken of de procedures kloppen en of
het personeel op de hoogte is van deze
procedures en ermee om kan gaan.
Het slachtoffer werd aangesproken, maar
reageerde niet. Hierna werd de ademhalingscontrole gedaan. Deze bleek niet
Na 2 minuten neemt een collega de reanimatie over
aanwezig. Hierna zijn ze de reanimatie
gestart en hebben ze gezorgd voor een
goede terugkoppeling naar de reddingspost. Hierdoor kon er snel meer personeel naar de
plek van het voorval gestuurd worden en werd de ambulance gewaarschuwd. Doordat het
om een oefening ging kwam niet de echte ambulance, maar deed de jeep van de reddingsbrigade dienst als zodanig. Al met al was het een geslaagde oefening.
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Situatie:
Datum:

Caravan versus fietser
vijftien augustus 2008

Elke ochtend wordt de boot opgehaald bij het onderkomen van de Domburgse Reddingsbrigade. Dit onderkomen is aan de Schotsmanweg in Kamperland gevestigd. Zo ook deze ochtend. De werkzaamheden van het personeel van de Domburgse Reddingsbrigade kwamen stil
te liggen, doordat een dame van haar fiets gereden werd. Dit gebeurde toen zij ingehaald
werd door een combinatie van auto en caravan. Het personeel van de Domburgse reddingsbrigade heeft de vrouw onderzocht. De vrouw had alleen een bloeduitstorting en een schaafwond op haar hoofd. Verder onderzoek door ambulancepersoneel was niet nodig.
Situatie:
Datum:

Auto vast op het strand
zevenentwintig augustus 2008

Het leek een rustige dag te worden, omdat het niet heel erg lekker weer was. Om ongeveer
half twee ging de telefoon. Het was reddingspost Vrouwenpolder. Zij waren gebeld door twee heren
die met hun Audi Q7
3.0 liter TDI vaststonden bij de overgang
Veersedam Brug 2. Ze
wilden graag losgetrokken worden en
aangezien reddingspost Vrouwenpolder
dit niet alleen ging
lukken, hebben ze ons
om assistentie gevraagd. Samen hebben we de Audi losgetrokken en konden de
De Audi op sleep door de jeep van vrouwenpolder
heren weer verder,
maar nu wel op de
verharde weg.
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Situatie:
Datum:

Zwemmer vermist
dertig augustus 2008

Vandaag kwam er even voor half twee een melding voor de Koopmansdank binnen over een
vermiste zwemmer bij Oostkapelle. Eén van de leden van de Domburgse reddingsbrigade is
opstapper bij de Koopmansdank. Aangezien de snelste weg van de reddingspost naar de
Koopmansdank over het water is, is hij met de 69-29 (snelle boot) naar de Koopmansdank
gebracht. De Koopmansdank rukte uit richting Oostkapelle. Na enkele minuten is de zoekactie
gestaakt. De zwemmer was op eigen kracht weer teruggekomen naar de kust.
Situatie:
Datum:

Kuilen
gehele zomer

De gehele zomer zijn de strandwachters van de Domburgse Reddingsbrigade oplettend geweest naar de diepte van de kuilen die gegraven zijn. Naar aanleiding van een tweetal ongevallen waarbij kinderen bedolven waren onder het zand na het graven van te diepe kuilen en
het graven van kuilen in het duingebied in Groede en Breskens.
De politie van Zeeland vond het noodzakelijk om hierover een persbericht uit te geven en de
overige media goed te informeren. Een aantal van de strandwachters heeft een aantal jaar
geleden een soortgelijk ongeval mee gemaakt in Oostkapelle. Dit gecombineerd met het
persbericht deed een beroep
op de alertheid en serieusheid
waarmee er met dit item werd
omgegaan. Door de gehele
zomer zijn er tientallen badgasten gesommeerd om de kuilen
minder diep te maken met de
daarbij behorende uitleg.

Een strandwacht in een voor hem heup diepe kuil. Deze werd dichtgegooid.
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Demonstraties
Situatie:
Datum:

Reddingsdemonstratie
vierentwintig mei 2008

In het kader van de Week van de Zee 2008 is de Domburgse Reddingsbrigade benaderd voor
het geven van een reddingsdemonstratie op het Banjaardstrand. Deze publieksactiviteit
werd verzocht door de gemeente Noord Beveland en hier werd volmondig op ingegaan. Het
is voor de strandwachters altijd weer een leuke activiteit om te laten zien waar we goed in
zijn. Hieronder het persbericht uit de PZC.

KAMPERLAND - ; De reddingsbrigade Domburg heeft zaterdagmiddag
op het Noordbevelandse Banjaardstrand laten zien wat zij in haar mars
heeft.
Met de hulp van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
die van Neeltje Jans uitvoer met de Koopmanshoop, wist de brigade drie
zwemmers 'in nood' te redden; allemaal leden van de brigade. Dat kon ook
moeilijk anders. Het Banjaardstrand zat vrij vol en veel mensen volgden de
reddingsdemonstratie, maar niet één badgast waagde zich al in het koude water. "Het viel best mee", vond 'slachtoffer' Annemarie Meijer (15) uit Goes,
maar zij droeg dan ook een wetsuit. De brigade traint buiten het seizoen in het
zwembad. Als de zon begint te schijnen, gaat het kriebelen. "Heerlijk om weer
zand tussen de tenen te voelen", zei voorzitter Cor de Jonge. Het echte werk
begint 1 juli. Vlakbij de reddingspost wordt echter nog aan de dijk gewerkt.
De Jonge: "Ik ga ervan uit dat het op tijd af is."

De strandwachters brengen een slachtoffer naar de kust
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Situatie:
Datum:

Reddingsdemonstratie
drieëntwintig juli en zes augustus 2008

Tweemaal in het seizoen geeft de Domburgse Reddingsbrigade een reddingsdemonstratie op
het Banjaardstrand. Deze demonstraties hebben meerdere doelen; het laten zien aan de
badgasten waar we mee bezig zijn, het voorlichten van de badgasten, het vermaken van de
badgasten en het is een uitermate geschikte trainingsavond voor de strandwachters.
Reddingen die vaak gedemonstreerd worden, zijn:
het redden met een snelle boot;
het redden van een (kite)surfer;
het redden van een drenkeling in de branding;
het redden van een drenkeling verder op zee zonder boot..

Minder spectaculair, maar erg hard werken voor de strandwachters: de lijnredding,
een oudere maar zeer beproefde manier om een drenkeling tot 250 meter uit de
kust te redden
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Opleiden en trainen
Situatie:
Datum:

Opleiden van het personeel van het strandpaviljoen de Banjaard
elf augustus 2008

In het kader van de samenwerking, aanwezigheid en verbetering van de hulpverlening hebben de gemeente, Jos van Halst (eigenaar van strandpaviljoen de Banjaard) en de Domburgse
Reddingsbrigade afspraken gemaakt over de plaatsing van de AED. De AED staat gedurende
het seizoen op de reddingspost en in
het voor– en naseizoen op het strandpaviljoen de Banjaard.
Gebruik van een AED kan levensreddend zijn, maar dan is het wel een pre
dat het personeel opgeleid is in het
gebruik ervan. De Domburgse Reddingsbrigade beschikt over eigen instructeurs en deze hebben het personeel van het strandpaviljoen en de
eigenaar onderricht in het gebruik van
de AED en natuurlijk ook in het toepas‘Jos sommeert een omstander om bij hem te blijven’
sen van BLS (Basic Life Support= het
reanimeren).
Na een avondcursus waren de cursisten op de hoogte van de nieuwste richtlijnen en de achterliggende theorie en hebben ze naar hartenlust kunnen oefenen op de reanimatiepoppen.
Aan het einde van de avond was
iedereen geslaagd. Proficiat!

Het beademen met een beademingsmasker bleek nog erg moeilijk te zijn
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13

Strandwachtexamens
Situatie:
Datum:

Strandwachtexamens Nieuwvliet
drieëntwintig augustus 2008

Dit jaar werd het strandwachtexamen georganiseerd door de reddingsbrigade in Nieuwvliet.
Er was dus dit keer een tochtje door de tunnel voor nodig om examen te kunnen doen. Er
waren dit jaar vrij weinig examenkandidaten, 13 mensen uit Nieuwvliet en één externe, dit
was onze kandidaat Anne-Marie Meijer.
Ondanks de weersomstandigheden, die bar en boos waren, was het toch een geslaagde dag
want alle kandidaten zijn geslaagd. Proficiat hoor!
Het examen was vrij zwaar doordat de kandidaten moesten vechten tegen de elementen,
harde wind, kou, hoge branding en hevige stroming.
Behalve de kandidaten werd onze
instructeur in opleiding, die met de
examinatoren mee mocht lopen om
ervaring op te doen, het water in gegooid. Deze moest drenkeling spelen
in de verschillende reddingen die uitgevoerd werden. Tijdens de theorie
mocht zij bij examens van de Bkandidaten assisteren en stelde daarbij enkele scherpe vragen. Ze vond het
een hele ervaring en de volgende keer
zal ze zeker niet twijfelen om weer
mee te gaan.
Situatie:
Datum:

Niet erg leuk maar wel waarheidsgetrouw, strandwachtexamen doen met slecht weer

Examen PVB strand
tweeëntwintig augustus 2008

De 1ste kandidate, Rianne Meijer lid van de Domburgse Reddingsbrigade is geslaagd voor
haar proeve van bekwaamheid strand.
Zij werd o.a. beoordeeld op voorbereiding, vormgeving en uitvoering van een strandles. Hoe
breng je de kennis (eigen kennis) vanuit de handleiding strandwacht over op leerlingen. Hoe
borg je hun veiligheid, kun je de techniek van het zwemmend redden overbrengen op de
kandidaten. Heb je overwicht op de kandidaten, ben je goed verstaanbaar etc.. Rianne heeft
laten zien dat zij al deze kwaliteiten bezit.
Gebleken is dat het nog niet bij iedereen geheel duidelijk is waar nu precies op wordt beoordeeld, daarom zijn enkele kandidaten teruggetrokken en sommige opleidingen doorgeschoven naar het voorjaar van 2009.
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Evenementen
Situatie:
Datum:

Sportshop Domburg Classic 2008
dertig en eenendertig augustus 2008

Voor de vijftiende keer werd er op Noordduine de alom bekende surfwedstrijden gehouden,
de Sportshop Domburg Classics 2008.
Deze surfwedstrijden worden vanaf de eerste editie bewaakt door de Domburgse Reddingsbrigade, naar alle tevredenheid van betrokken partijen. Voor de strandwachters kan het erg
hard werken zijn, zeker als je bedenkt dat de golven (meestal) pas ontstaan na of tijdens een
storm. De golven breken vaak het beste in de buurt van de paalhoofden, daar zijn de surfers
vaak actief. Op de nabij gelegen stranden zijn vaak minder (niet) ervaren surfers aan het surfen. De combinatie van bovenstaande factoren kan mogelijke gevaren met zich meebrengen.
Maar het kan ook omslaan… geen golven, stralend weer en een relaxte sfeer. Dan bestaat de
aanwezigheid van de strandwachters ook voornamelijk uit netwerken, relaxen en zelf materialen uitproberen. Toch blijven het altijd twee gewilde dagen om te bewaken.
Dit jaar was het zo’n jaar, mooi weer en een spiegelgladde zee. Ondanks alles hebben we
toch genoten.
Situatie:
Datum:

Kanaalrace Vlissingen
zeven september 2008

Onze assistentie werd dit jaar gevraagd bij de bewaking van een kanaalrace, de 37e sneldrukkerij.com kanaalrace, georganiseerd door de Stormvogels. Dit is een open water zwemwedstrijd die plaatsvindt in het Kanaal door Walcheren. Dit jaar waren de omstandigheden pittig
te noemen voor de deelnemers, het weer was regenachtig met een krachtige wind. De afstanden waar de deelnemers in konden participeren waren onder andere 5000m vrije slag,
2000m vrije slag en de 1000m vrije slag. Ook waren er wedstrijden voor de jeugd en senioren.
Door het slechte weer waren er meerdere
deelnemers die vroegtijdig uitvielen waarvan er één onderkoelingsverschijnselen
kreeg en afgevoerd moest worden met een
ambulance. De overige zwemmers werden
preventief behandelend tegen onderkoeling.

De boot volgt de zwemmers
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Situatie:
Datum:

Nieuwjaarsduik 2009
een januari 2009

1 januari 2009 om 15:00 was het zover: 24 deelnemers
namen een ijskoude duik in het Noordzee water van ongeveer 4 graden, met een luchttemperatuur van 0 graden en
een wit bevroren strand. Het publiek was in grote getale
toegestroomd om de bikkels (m/v, jong en oud) aan te
moedigen.
Parkeren bij Noordduine was haast niet meer mogelijk, de
parkeerplaats was overvol. In heel Nederland waren de
deelnemersaantallen minder dan vorig jaar, waarschijnlijk
vanwege de veel lagere temperatuur. Dit jaar waren er 24
duikers, tegen 49 in 2008. Toch was het strand vol met
deelnemers en voornamelijk toeschouwers en is de tweede
Nieuwjaarsduik bij strandpaviljoen Noordduine in Domburg
Een van de kiwi’s
weer een succes te noemen.
Na afloop van de duik was er in strandpaviljoen Noordduine de prijsuitreiking en een kom erwtensoep voor de deelnemers. Er waren drie prijzen voor de leukst verklede deelnemers, aangeboden door Sportshop Domburg: waardebonnen van 10, 20 en 30 euro. Alle drie de prijzen werden verdeeld
aan deelnemers verkleed als kiwi: Levien, Hans en Steven. Het idee om als kiwi te gaan was
ontstaan doordat Steven uit Nieuw Zeeland komt.
De Domburgse Reddingsbrigade
was ook dit jaar weer aanwezig
voor de veiligheid en ter begeleiding van het evenement. Per
deelnemer werd 2 euro gevraagd
als bijdrage aan de reddingsbrigade, daarnaast was het uiteraard
mogelijk om te doneren. Uiteindelijk is er 65 euro opgehaald en
geschonken aan de Domburgse
Reddingsbrigade.

Het is niet koud!!!
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Materiaal
Hiep hiep hoera… het is een boot.
Vandaag, donderdag 4 september 2008, kwam het heugelijke telefoontje binnen bij één
van de bestuursleden dat de Domburgse Reddingsbrigade als gelukkige uit de bus was gekomen bij de toewijzing van de adoptieboot door de Stichting Familie Klem-La Brijn.
In juni moest er een aanvraag bij Reddingsbrigade Nederland gedaan worden om te participeren in de toewijzing van een adoptieboot welke voor een periode van 10 jaren in de vaart
gehouden kan worden op kosten van de Stichting Familie Klem-La Brijn.
Dit betekent dat de Domburgse Reddingsbrigade gaat beschikken over een volledig uitgeruste
reddingsboot van het type Rescue III met daarbij behorend buitenboordmotor, communicatie
apparatuur, overlevingspakken, reddingsvesten en trailer.
De huidige boot van de Domburgse Reddingsbrigade was reeds aan vervanging toe vanwege
het feit dat deze een leeftijd had bereikt van 14 jaar met de nodige gebreken. Tevens had
afgelopen zomer de monteur vastgesteld dat de ophanging van de motor zijn beste tijd gehad
heeft. Een lager was volledig doorgesleten en kon elk moment zijn functie opgeven.
Gezien deze ontwikkeling was de Domburgse Reddingsbrigade al bezig om te gaan kijken naar
een vervangende boot. Het nieuws dat de Domburgse Reddingsbrigade was uitgekozen als
gelukkige voor de adoptieboot komt als een heus geschenk.
De Domburgse Reddingsbrigade is van plan, tevens is dit ook een verzoek van Reddingsbrigade Nederland, om buurtbrigades te ondersteunen waar nodig met deze nieuwe aanwinst.
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Aanschaf overlevingspakken
In november dit jaar werden we door één van de leden getipt over de mogelijkheid tot het
aanschaffen van overlevingspakken van het merk Viking voor een gereduceerd tarief.
Hierop is contact opgenomen met de tussenpersoon en is er voor de Domburgse Reddingsbrigade een gunstige deal uit gekomen.
Er is overgegaan tot de aanschaf van een 6-tal overlevingspakken in de maten Medium, Large
en Extra Large.
Overlevingspakken zijn voor een reddingsbrigade een pre, indien deze in het voor– en naseizoen en/of met zwaar weer willen uitrukken of oefenen. In een overlevingspak kun je met je
eigen kleding en blijf je droog en warm en als je overboord valt blijf je drijven.
Door de aanschaf van deze pakken kunnen de wintertrainingen weer doorgang gaan vinden
waardoor de continuïteit, betrokkenheid en geoefendheid van de leden op een nog hoger
peil blijft. Dit komt de brigadespirit ten goede.
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Totalen
Situatie:

Cijfers en grafieken

In dit hoofdstuk staan de overzichten van het afgelopen seizoen. In de tabel staan de voorgaande seizoenen vermeld, zodat je kunt zien wat het verloop is qua acties en gelopen uren.
Verder staan de vergelijkingen met de voorgaande seizoenen uitgewerkt in grafieken.

2005

2006

2007

2008

65

65

65

65

533:24 uur

534: 25 uur

532:28

520:29

Looppatrouilles

241 (138:16 uur)

77 (47:08 uur)

125 (67:41 uur)

92 (47:56 uur)

Bootpatrouilles

63 (45:54 uur)

74 (61:26uur)

76 (72:44 uur)

26 (23:52)

Autopatrouilles

63 (42:30 uur)

52 (41:25 uur)

43 (34:14 uur)

57 (29:33)

Algemeen

77 (76:45 uur)

50 (103:34 uur)

26 (59: 48 uur)

39 (25:25)

Vermiste kinderen

12 (05:00 uur)

15 (02:40 uur)

2 (01:17)

5 (01:08)

Gevonden kinderen

4 (00:52 uur)

2 (01:10 uur)
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Gra fi ek 1. Aa ntal da gen geopend
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Gra fi ek 3. Aa ntal vermi s s i ngen
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Grafiek 4. Aantal meldingen
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Informatie aanvraag
Ik wil informatie over:
Lid worden van de Domburgse Reddingsbrigade
Strandwacht worden bij de Domburgse Reddingsbrigade
Donateur worden van de Domburgse Reddingsbrigade
Sponsor worden van de Domburgse Reddingsbrigade

Naam
Adres

Telefoon
Email adres

Handtekening

Datum

Stuur het ingevulde formulier aan:
Secretariaat Domburgse Reddingsbrigade p/a
Blauwe Reiger 8,
4356 DD Oostkapelle
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Dankwoord
Namens het bestuur willen wij onze dank uitspreken aan:
Alle vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben om de post draaiend te houden;
Sponsoren en donateurs voor de financiële hulp;
KNRM Noordland Burghsluis waar we regelmatig mee samenwerken en oefenen;
Brandweer Noord-Beveland voor de goede samenwerking en de opleidingsfaciliteiten;
RAV Zeeland voor de goede samenwerking;
Stichting Strandexploitatie Walcheren voor de samenwerking;
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland voor de samenwerking;
Huisartsen in de regio voor de ondersteuning;
Reddingsbrigade Nederland voor de ondersteuning;
Surfvereniging Rocky Point voor de samenwerking;
Iedereen die we vergeten zijn te noemen.
Als laatste willen wij onze strandwachters en natuurlijk niet te vergeten de strandwachtcommissie bedanken voor de tomeloze inzet waardoor de Strandwacht Banjaardstrand
een professionele uitstraling heeft gekregen.
Namens het bestuur,

Cor de Jonge
Voorzitter Domburgse Reddingsbrigade
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Voor het seizoen 2008 bedanken wij:

www.noordbeveland.nl

www.sportshopdomburg.nl

www.banjaardstrand.nl

