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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Reddingsbrigade Naarden over de periode 1 oktober 2013
tot en met 30 september 2014.
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Bestuursamenstelling

Voorzitter

dhr. R. Ploeger

Secretaris

vacant, waargenomen door dhr. V. Stoit

Penningmeester

dhr. V. Stoit

Commissaris Bewakings commissie

dhr. H. van Egmond

Commissaris Technische commissie

dhr. A. Kaper

Commissaris Jeugd Commissie

dhr. R. Stoit

Algemeen bestuurslid

dhr. R. Slotema
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Van de voorzitter
Afgelopen jaar is een turbulent jaar geweest voor de reddingsbrigade. De subsidiestop is
definitief en onomkeerbaar en is van grote invloed op de vereniging. De subsidiestop is geen
positieve ontwikkeling voor de vereniging waarbij met name bij het varend redden
aanzienlijke kosten worden gemaakt. De subsidiestop treft de vereniging ook als geheel.
Na de Algemene Leden Vergadering in 2014 mocht het bestuur twee nieuwe bestuursleden
verwelkomen. Vincent Stoit neemt de functie van Penningmeester op zich en Rients Anne
Slotema zal ondersteuning bieden aan het bestuur bij de ontwikkeling van plannen en visies.
Het voorbije jaar laat zich dan ook kenmerken door een jaar waarin veelvuldig is overlegd en
vergaderd. Plannen werden gemaakt en ook de noodzakelijk afwegingen moesten worden
gemaakt om te komen tot een toekomst bestendige visie. Naast de ontwikkeling van een
toekomstvisie en beleidsplan moesten er ook bezuinigingsplannen gemaakt worden.
Afgelopen jaar is door de Penningmeester onderzocht waar en hoe er bezuinigd kan worden.
Deze bezuinigingen zullen dan ook in de loop van 2014 en 2015 worden door gevoerd.
Daarnaast moet de vereniging opzoek naar alternatieve inkomstenbronnen zoals sponsoren
en donateurs om de kosten te kunnen blijven dekken, voor nu en de toekomst.
Het bestuur van de vereniging is van mening dat de vereniging een belangrijke rol speelt in
de samenleving en een bijdrage levert aan de hulpverlening op de Randmeren. Het is dan
ook hierdoor dat de bestuursleden zich tot het uiterste zullen inspannen om de vereniging
voor de toekomst te behouden, in haar huidige vorm.
De (jeugd)leden die iedere dinsdagavond zwemmen in het zwembad De Lunet zijn lid van de
vereniging omdat zij willen sporten, omdat zij graag zwemmen en gezond en fit willen blijven.
De jeugdleden ‘zitten op de reddingsbrigade’ en leren de vaardigheden van het zwemmend
redden. Zij leren zichzelf en anderen te kunnen redden uit noodsituaties en zitten
tegelijkertijd op een leuke en sportieve vereniging. De jeugdleden van nu kunnen de redders
van de toekomst zijn. De oudere leden zwemmen voor het sporten, om te werken aan de
conditie, om fit en vitaal te blijven. Daarnaast zijn zij ook lid van de vereniging om sociale
contacten te kunnen onderhouden. Het ledental is afgelopen jaar gelijk gebleven, maar onze
mooie en leuke vereniging heeft nog steeds plaats voor nieuwe (jeugd)leden.
Samen met de Reddingsbrigades Nederland is het afgelopen jaar de nieuwe toekomstvisie
op het gebied van het varend redden gevormd. De nieuwe toekomstvisie zorgt ervoor dat de
reddingsbrigade een wettelijk omschreven taakstelling heeft gekregen. In oktober 2014
zullen de vernieuwde visie en toekomstplannen gepresenteerd worden aan de redders van
de bewakingscommissie. De Bewakingscommissie zal nieuw leven worden ingeblazen en er
zijn inmiddels gesprekken zijn gevoerd met potentiële nieuwe redders. Wij prijzen ons
gelukkig dat er leden zijn binnen onze vereniging die vrijwilliger redder willen worden.
Dankzij de samenwerking met Reddingsbrigades Nederland kan onze reddingsbrigade in
oktober 2014 een nieuw reddingsvaartuig tegemoet zien dat onderdeel uitmaakt van de
Nationale Reddingsvloot. Met deze nieuwe boot kunnen wij nieuwe redders gaan opleiden
en geoefend houden en kunnen we de toekomst in ieder geval iets positiever tegemoet
treden.
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Ik wil alle kaderleden en bestuursleden bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Het is
afgelopen jaar niet altijd even gemakkelijk geweest, maar met de vernieuwde visie en
plannen kunnen wij van de Reddingsbrigade Naarden weer een actieve, professionele en
leuke vereniging maken. Ik reken er dan ook op een zelfde inzet van alle vrijwilligers voor het
komende jaar.
René Ploeger
Voorzitter
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Jaarverslag Secretaris
Het bestuur kwam diverse keren bij elkaar om verenigingszaken te bespreken en beleid te
voeren. In de vergaderingen stond het creëren van nieuw beleid, het nemen van
bezuinigingsmaatregelen en het maken van toekomstplannen centraal, nu de subsidie
definitief zal worden ingetrokken per januari 2015. Het is voor de bestuursleden een heel
moeilijke opgave geweest om te komen met een toekomstbestendig plan, maar deze wordt
inmiddels ontwikkeld en krijgt vorm.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een goede kandidaat welke de functie van secretaris
kan vervullen.
Hieronder vindt u een overzicht van het ledenaantal 2013-2014.
Het afgelopen verenigingsjaar verlieten een aantal leden de vereniging, maar kwamen er ook
nieuwe leden bij. Het totaal resultaat is een gelijkblijvend ledenaantal.

Aantal leden
per 30-09-2014

2014-2013

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Senior leden

43

41

39

61

Jeugd leden

64

62

54

68

2

7

Buitengewone leden
Overige

1

2

4

Kader

14

14

14

Ereleden

3

3

6

6

Donateurs

4

5

2

2

129

129

121

144

Totaal
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Jaarverslag Penningmeester
Afgelopen jaar werd bekend dat de subsidie definitief niet meer verstrekt wordt en dus was
dit het laatste jaar dat de vereniging een subsidie kreeg van de Gemeente Naarden.
Vanaf 1 januari 2015 zal de vereniging het zonder subsidie moeten zien te doen. Dit
betekent zelf opzoek gaan naar inkomstenbronnen en forse bezuinigen door voeren.
De kosten voor de Bewaking Commissie zijn lager uitgevallen en door de verkoop van de
reddingsboot Johanna Smidt. De verkoop van de reddingsboot was noodzakelijk omdat het
in de vaart houden van twee reddingsvaartuigen kostbaar is. Het besluit de reddingsboot te
verkopen is een pijnlijk besluit geweest, maar noodzakelijk. Het is dan ook de eerste
bezuinigingsmaatregel geweest in een opmaat naar meerdere kostenbesparende
maatregelen.
De huidige Reddingsboot Ronduit heeft een lagere waarde in de tweedehands markt dan
boekhoudkundig is vast gelegd. Daarom is besloten om een hoger bedrag af te schrijven
zodat de boekhoudkundige waarde van deze reddingsboot weer in de pas loopt met de
marktwaarde. Door een hoger bedrag af te schrijven wordt de boekhoudkundige waarde van
het vaartuig realistischer benaderd en zodoende ook de gehele balans.
De kosten die door de Technische Commissie gemaakt worden voor het zwemmen lopen op;
de huur van het zwembad wordt ieder jaar duurder. De inkomsten uit de contributies van
leden moeten weer in evenwicht worden gebracht met de gemaakte kosten voor de
Technische Commissie en de Jeugd Commissie. Een contributieverhoging is noodzakelijk
om de stijgende kosten het hoofd te bieden.
Het bestuur van de vereniging is het eens geworden over een toekomstvisie. Hierbij moet er
verder bezuinigd worden. Door het wegvallen van de subsidie heeft de vereniging minder te
besteden en dus moet er gesneden worden in de kosten voor de exploitatie. De vereniging
kan met de opgebouwde reserve het financieel de komende 3 jaren redden. Maar aan het
eind zullen er toch alternatieve inkomstenbronnen gevonden moeten worden.

Op de volgende pagina’s leest u het financiële verslag dat is samengesteld door
De Coop & Haegen adviseurs en accountants.
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Balans

30 september 2014
ACTIVA

30 september 2013

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa

50.300

84.000

70

70

55.079

29.398

105.449

113.468

101.253

109.271

4.196

4.197

105.449

113.468

Vlottende activa
Voorraden
Liquide middelen

PASSIVA
Vermogen
Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen subsidie
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Winst- en verliesrekening

2013/2014
€
Netto omzet
Verhuur inkomsten fort Ronduit

2012/2013

€

€

€

35.343

28.000

933

681

Bruto omzet resultaat

36.276

28.861

Kosten
Huisvestingskosten

2.748

Bestuurskosten
Hulpverlening & Rampenbestr. (BC)
Zwemmend redden (TC)
Jeugd Commissie
Kostprijs bar
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat
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3.267

762

1.947

5.761

10.984

12.987

13.337

2.591

2.120

276

125

19.200

4.000
44.325

35.780

-8.049

-7.099

31

163

-8.018

-6.936
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Toelichting op de balans per 30 september 2014
ACTIVA
1. Voorraden

Voorraad

2. Liquide middelen
ING Bank rekening courant
321.60.89
ING Bank spaarrekening 321.60.89

30-9-2014

30-9-2013

€

€
70

70

3.097

10.020

51.917

19.191

Kas

-95

27

Gelden onderweg

160

160

55.079

29.398

Vermogen Reddingsbrigade Naarden

101.253

109.271

Stand per 30 september

109.271

116.207

-8.018

-6.936

101.253

109.271

4.196

4.197

PASSIVA
3. Vermogen

Aandeel in resultaat
Stand per 30 september

4. Kortlopende schulden

Te betalen wissels en cheques
Vooruit ontvangen subsidies
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Jaarverslag Technische Commissie (Zwemmend redden)
Dit seizoen gestart met een volle materiaalkast door een verkregen gift van de
Reddingsbrigades Nederland. Door teruglopende subsidieverstrekkingen is besloten dat we
vanaf dit seizoen de zwemavonden in de schoolvakanties laten vervallen om kosten te
besparen. Tijdens deze avonden komen er maar weinig leden zwemmen en dat is zonde.
De eerste lessen van het seizoen zal er met de oude groepsindelingen gestart worden, hierin
zullen de slagcorrectie en het uithoudingsvermogen getraind worden. Na afsluiting van het
boekjaar start officieel het nieuwe verenigingsjaar en wordt er gestart worden in de nieuwe
groepsindeling voor 2013-2014 en weer opgeleid worden voor de diverse reddingsbrevetten
en diploma’s.
In mei zijn drie instructeurs naar een bijscholing van de Reddingsbrigades Nederland
geweest alwaar o.a. vernieuwde drenkeling benaderingstechnieken werd behandeld.
Op 10 juni 2014 is er door een 50-tal jeugdleden afgezwommen. Alle kandidaten die
opgingen voor het examen mochten nadien een reddingsbrevet of diploma in ontvangst
nemen. Ook dit jaar was het slagingspercentage weer 100%. Door een moeizaam verloop
van de theorielessen voor de Life Saver 2 diploma’s zijn deze examens naar het volgende
seizoen verschoven.
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Afgelopen jaar heeft de wedstrijdploeg succesvol deelgenomen aan zwemmarathons
georganiseerd door collega reddingsbrigades. In april werden wedstrijdzwemmers in het
nieuw gestoken. Zij kregen uniforme zwemkleding in de verenigingskleur rood met opdruk
van het reddingsbrigade logo. De speciale wedstrijd zwemkleding werd gesponsord door
BECO Sport Nederland.

De wedstrijdploeg heeft deelgenomen aan twee zwemmarathons; tijdens de marathon in
Staphorst behaalde de zwemploeg na een felle strijd een derde plaats en tijdens de
marathon in Zwolle eindigde de ploeg op een negende plaats. Wel is het vormen van een
complete ploeg een steeds moeilijker wordende opgave.
Afgelopen seizoen werden voor de tweede keer de clubkampioenschappen gehouden. Door
de geringe deelname van het aantal leden, slechts 40 van de 64, is nu afgesproken de
zwemwedstrijden voor de jeugd midden in het zwemseizoen te houden.
Het zwemseizoen werd op 8 juli 2014 door de kaderleden met een vergadering en
welverdiende BBQ afgesloten.
De Technische Commissie wil graag de vrijwillige instructeurs bedanken voor hun inzet. De
instructeurs verzorgen iedere dinsdagavond de lessen in het zwembad voor de (jeugd)leden.
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Jaarverslag Bewaking Commissie (Varend redden)
De onzekerheid over het al dan niet stop zetten van de subsidie, Burgemeester en
Wethouders vinden dat de vrijwillige redders best gemist kunnen worden omdat zij geen
essentiële bijdrage leveren aan de hulpverlening op de Randmeren en de geuite vraag door
Burgemeester en de verantwoordelijk Wethouder “wie heeft jullie ooit gevraagd dit te gaan
doen?” hebben ervoor gezorgd dat de motivatie van de vrijwillige redders tot een diepte punt
is gedaald. De Reddingsbrigade Naarden redt als sinds 1968(!) en de redders voelen zich
door het College van B&W geschoffeerd, niet erkend en niet gewaardeerd. In de loop van
het jaar werd dan ook duidelijk dat de subsidie per 1 januari 2015 zou worden ingetrokken.
Dieper dan dit kunnen de reddingsbrigade en de vrijwillige redders niet geraakt worden.
Hierdoor is het aantal vaaruren tot het minimale gebleven.
De redders en bestuurders van de Reddingsbrigade Naarden weten als geen ander dat de
hulpverleningscapaciteit (het aantal beschikbaar zijnde reddingsboten) te laag is voor de
druk bevaren Randmeren. Op piekmomenten op zomerse dagen en op dagen met slecht
weer vinden vaak meerdere incidenten tegelijkertijd plaats waardoor de hulpverleningsvraag
extreem toeneemt. Alle beschikbare reddingsboten worden dan door de kustwacht ingezet
en die hulp blijkt noodzakelijk, ook die vanuit Naarden. Het bestuur en de vrijwillige redders
zijn van mening dat zij wel degelijk een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de
waterhulpverlening op de Randmeren en dit is dan ook hun drijfveer om de toekomst
tegemoet te treden.
Afgelopen jaar is vooral gebruikt om samen met het bestuur een haalbaar toekomstplan te
maken en deze vorm te geven. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met Reddingsbrigades
Nederland en collega reddingsbrigades. Vanuit de Reddingsbrigades Nederland kwam
positief bericht, de Reddingsbrigade Naarden kan rekenen op hun steun, kennis en kunde.
Duidelijk is dat door de toekomstige financiële situatie van de reddingsbrigade er
noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden. Gekeken is naar kosten
besparende maatregelen in de exploitatie. Daarnaast is vooruitlopend hierop is besloten de
reddingsboot Johanna Smidt verkoopklaar te maken. De reddingsboot Johanna Smidt heeft
jarenlang trouw dienst bewezen en begint nu serieuze mankementen te vertonen die
verholpen moeten worden. Na een kostenraming van de uit te voeren werkzaamheden werd
duidelijk dat groot onderhoud en renovatie dermate veel geld zou gaan kosten. Geld dat de
reddingsbrigade niet heeft. Verkoop van de reddingsboot was de enige goede keuze. In juli
2014 werd de Johanna Smidt verkocht en namen de redders afscheid van een legendarische
reddingsboot. In augustus 2014 legde dhr. van Egmond zijn functie als commissaris neer en
namen wij ook van hem afscheid. René Ploeger en Vincent Stoit nemen deze functie
voorlopig over.

Toekomstvisie
In het voorjaar van 2014 is er een nieuwe visie ontwikkeld om een doorstart te kunnen
maken zonder subsidie. Naast kostenbesparing zal er ook gekeken moeten worden naar
alternatieve inkomstenbronnen. Samen met de Reddingsbrigades Nederland is afgesproken
dat de Reddingsbrigade Naarden deel gaat uitmaken van de Regionale Voorziening
Reddingsbrigades Gooi- en Vechtstreek (RVR) en de Nationale Rampenvloot (NRV).
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De RVR is een samenwerkingsverband met lokale reddingsbrigades. Gezamenlijk kunnen
de reddingsbrigades meer voor elkaar krijgen dan iedere reddingsbrigade afzonderlijk. De
intentie hierbij is dat reddingsbrigades samenwerken als het gaat om repressie, opleiding,
oefening en trainingen. Daarnaast dient de RVR als één gezamenlijk aanspreekpunt voor
veiligheidsdiensten en bij verzoeken voor evenementbewaking in de regio. Deelname van
reddingsbrigades aan de lokale RVR kunnen er efficiënter en effectiever werken en kunnen
zij kostenbesparend functioneren.
Met de deelname aan de Nationale Reddingsvloot (NRV) heeft de reddingsbrigade een bij
wet verankerde functie gekregen. In heel Nederland zijn 90 NRV-eenheden (reddingsboten)
bij reddingsbrigades gestationeerd. Zij kunnen door het ministerie van Veiligheid & Justitie
worden ingezet voor de evacuatie van mensen bij (watersnood)rampen. Met het verkrijgen
van deze functie heeft de reddingsbrigade ook een wettelijk verankerd bestaansrecht
gekregen. De NRV wordt beheerd en onderhouden door Reddingsbrigades Nederland. Bij de
Reddingsbrigade Naarden is reddingseenheid-085 gestationeerd. Dit een vaartuig van het
type Rescue3 en is een compact en wendbaar snelvarend vaartuig. Deze reddingsboot mag
ook voor hulpverleningsdoeleinden op de Randmeren worden ingezet.

Met de deelname aan de RVR en NRV verkrijgt de reddingsbrigade weer een officiële rol en
een doel waarmee het mogelijk is nieuwe leden te aan te trekken en op te leiden tot redder.
In oktober 2014 zal worden begonnen met het werven van nieuwe leden voor de bewakingsploeg. De eerste aanmeldingen zijn al reeds binnen, dit betekent dat er onder de leden

Jaarverslag 2013-2014

Zwemmend en varend redden sinds 1968

15

bereidheid is tot het worden van vrijwillig redder. De resultaten van dit overgangsjaar zullen
pas zichtbaar worden in het jaarverslag van 2014-2015.
Nut en noodzaak
De Reddingsbrigade Naarden is van mening dat het stopzetten van de subsidie en het niet
langer in stand houden van een reddingsboot in Naarden ernstige consequenties zal hebben
voor een snelle hulpverlening op het water en de hulpbehoevende(n).
Uit de rapportages waarin men heeft aangegeven dat de Reddingsbrigade Naarden
overbodig is voor het reddingswerk heeft de Gemeente Naarden afgeleid dat de
subsidieverstrekking aan de Reddingsbrigade Naarden zonder ernstige gevolgen stop kan
worden gezet.
In de praktijk blijkt dat de capaciteit om te kunnen voldoen aan de hulpverleningsvraag
tijdens piekmomenten te laag is. Het komt dan ook voor dat reddingsboten uit Blaricum,
Huizen en Naarden tijdens zomerse dagen of tijdens dagen met een krachtige wind allemaal
moeten worden ingezet voor verschillende hulpverleningsacties (afzonderlijk van elkaar).
Daarnaast worden de reddingsboten ook gezamenlijk ingezet tijdens grote en ernstige
calamiteiten en zoekacties.
De Randmeren waar het Gooi- en IJmeer deel van uitmaken zijn de drukst bevaren wateren.
Deze wateren worden bevaren door beroepsvaart en pleziervaart. De pleziervaart is door de
toename van extreme en risicovolle sporten zoals catamaranzeilen, surfen en kite-surfen de
laatste jaren enorm toegenomen. Deze sporten worden metname beoefend op het IJmeer
voor Muiderberg en bij Almere. Te midden van dit gebied ligt een druk bevaren
scheepvaartroute. De combinatie van het enorme aantal watersporters en de complexiteit
van het vaargebied met veel ondieptes en extreme waterplantengroei maken de Randmeren
tot een vaargebied met enorme hoge risico’s.
Tot de hierboven beschreven risico’s moet ook worden meegenomen het aantal toegenomen
charterschepen en partyschepen met meer dan 50 opvarenden aan boord dat rondvaart in
het gebied. In het rapport ‘Redden in het zicht van de haven’, KNRM, (2006), wordt
aangegeven dat het gebied een matig risico heeft. Maatstaf is het aantal schepen dat ’s
zomers vaart met meer dan 50 personen aan boord. De maatstaf is meer dan drie schepen
en minder dan zes. In het watersportseizoen worden alleen al twee veerdiensten permanent
onderhouden. Daarnaast varen schepen rond met een capaciteit van 200 personen. Het zou
dan ook juist de combinatie van kleine incidenten en de kans op een groot incident zijn die
maakt dat de Zuidelijke Randmeren een hoog risico op calamiteiten met zich mee draagt. Bij
opschaling is iedere beschikbare reddingsboot benodigd!
De in de buurt zijnde KNRM-stations Blaricum, Huizen en Marken worden ook gerund door
vrijwilligers. Het is een algemeen bekend feit dat minder mensen bereid zijn vrijwilligerswerk
te doen. Omdat ook zij uitdagingen hebben op het personele vlak is het dan ook allerminst
onverstandig de reddingsboot uit Naarden op te heffen. Hierin zou juist samenwerking
gezocht moeten worden. Daarnaast is het KNRM-station Huizen het drukste station met 137
hulpverleningsaanvragen in 2012, KNRM jaarrapport, 2012.
Daarnaast is de reddingsboot uit Naarden sneller op het IJmeer dan een reddingsboot uit
Blaricum of Huizen. In de weekeinden in het watersportseizoen is de reddingsboot uit
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Naarden nog sneller inzetbaar omdat zij preventief op het water is en patrouille vaart. Dit
betekent dat reddingsboothulp binnen 5-10 minuten verleend kan worden binnen het
verzorgingsgebied. Dit levert een tijdwinst op van ca. 15 minuten.
Het is dan ook de combinatie van bovenstaande factoren en risico’s die het stopzetten van
de subsidie aan de Reddingsbrigade Naarden en het niet langer in stand houden van een
reddingsboot in Naarden tot een zeer onverstandige keuze maakt. Deze keuze betekent
minder reddingscapaciteit en minder snelle inzet van reddingsboot hulp en dat zal kunnen
leiden tot het vallen (dodelijke) slachtoffers.
De Reddingsbrigade Naarden is van mening dat een passende subsidieverstrekking op zijn
plaats is om snel en adequaat reddingsboot hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.
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Jaarverslag Jeugd Commissie
In oktober 2013 heeft de Jeugd Commissie (JC) in samenwerking met Technische
Commissie (TC) een mee-zwem-avond georganiseerd voor kinderen van de Scouting Olav
in Naarden. Dit hebben wij gedaan omdat wij momenteel al een aantal kinderen hebben die
zowel bij de vereniging lid zijn als bij de scoutingvereniging. Tevens hebben onze
verenigingen veel raakvlakken. Aan deze avond hebben wij 1 jeugdlid overgehouden. Wij
hadden op meer gehoopt, maar elk lid is er één!
De derde editie van de clubkampioenschappen (voor de jeugdleden) werden gehouden in
het voorjaar van 2014. De clubkampioenschappen zijn onderlinge zwemwedstrijden tussen
de jeugdleden. Afgelopen jaar streden 40 kinderen fanatiek om de prijzen!
In zijn wij in het voorjaar met 28 kinderen naar attractiepark Hellendoorn geweest! Het weer
was bijzonder goed deze dag en de kinderen vermaakten zich prima in het attractiepark.
Na de zomervakantie, in september 2014, zijn wij voor een jeugdkamp een weekeinde
weggeweest naar de Veluwe. Wij stonden op dezelfde camping als vorig jaar, maar hadden
een ander en groter onderkomen. In totaal waren wij met 42 personen (31 kinderen en 11
begeleiders). Het is een superleuk weekend geworden met mooi weer!
Door het toekomstig wegvallen van de gemeentelijke subsidie per 2015, is het hebben van
genoeg jeugdleden zeer belangrijk. Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe gemakkelijker
de vereniging de kosten voor het zwemmen kan blijven dekken. Daarnaast zijn de
jeugdleden van nu de redders van de toekomst. Daarom speelt de JC een belangrijke rol in
het werven van nieuwe jeugdleden en het behouden van de huidige jeugdleden. En de JC
blijft zich hiervoor inzetten!
Aan het eind van het seizoen 2013-2014 telden onze vereniging 64 jeugdleden.

Jaarverslag 2013-2014
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