
De jaarvergadering werd dit jaar op vrijdag 12 December gehouden. We begonnen met de opening 

verricht door Martin Murre nadat hij het programma had doorgelopen werd het woord overgegeven 

aan Stefan de Bruine. Stefan blikte terug op een gezellig 

en geslaagd jaar. Er werd gesproken over de wedstrijd 

resultaten van het jaar 2014. Stefan gaf hierna wegens 50 

jarige bestaan van jeugdbrandweer Middelburg een schaal 

cadeau aan de post Middelburg, omdat zij al eerder bij ons 

40 jarig bestaan het eten bij de wedstrijd betaalden. 

Hierna werd het woord gegeven aan de wethouder Dick 

Verboom die het belang van de jeugdbrandweer 

benadrukte en heeft hierna drie leden ingesteld namelijk: 

Jari, Jesper en Sanne . Hierna heeft de wethouder de toets 

bewijzen uitgereikt. Deze worden voor de junioren uitgereikt aan: David, Damien en Sanne. Bij de 

aspiranten kregen Bram, Stefano en Colin O hun toets bewijs. De 

wethouder mocht hierna de drie oudste leden van de 

Jeugdbrandweer hun eervol ontslag geven. Dit jaar waren dat 

Wilco, Jacco en Colin P. Zij kregen ieder hun akte van ontslag, 

hun naamplaatje van het bluspak en het identiteitsbewijs van de 

jeugdbrandweer. De oude jeugdleden gaven voor hun afscheid 

nog een aandenken aan de post, namelijk een nieuw blusspel 

omdat de oude versleten was. 

Hierna werden de werden de certificaten van de reanimatiecursus door de nieuwe ploeg chef aan de 

aspiranten gegeven die de cursus hadden gedaan. Daarna kwam de pauze en zoals gewoonlijk op 

elke jaarvergadering ook weer de Quiz die gespeeld werd door de jeugdleden. De winnaars waren 

Tom, Jesper en Wilco. Na de quiz werd er het kerstpakket gegeven aan de jeugdleden. In het 

kerstpakket zaten nieuwe jassen van de Veiligheidsregio Zeeland en Tristan en Sven mochten ze als 

eerste passen. Er werd hierna een groepsfoto gemaakt met de nieuwe jassen aan en daarna was de 

jaarvergadering 2014 afgelopen, 

Ook willen we dit jaar weer de jeugdleiders bedanken en Magriet,Henry,Robin,Christiaan en Jop 

bedanken voor hun inzet bij het jaarlijks kamp. Ook willen we alle andere mensen die 

Jeugdbrandweer Vlissingen dit jaar hebben geholpen. 

 


