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Notulen bestuursvergadering d.d. 3 mei 2011 
 

Aanwezig: Edwin Buis, René Groen, Harrie de Goede, Werner Visser, Dirk Sander, Ilona Kriele, Ron Zentveld, Arthur Stam 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211041 t/m 211057. 

• 211046; Uitnodiging ALV RN 21/5. ERB niet heen. René zal ons afmelden. 

• Nagekomen 211058; Offerte RN impactvesten, schoentjes en handschoenen. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111035 t/m 111043 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Pag. 2, punt 6.10; Inzake de nieuwe functie OvD-RED is nog geen info ontvangen vanuit RN. 

• Pag. 3, punt 8.7; De naam Interpolis zal waarschijnlijk op kleding en materieel komen. Bestuur wacht dit af. 

• Pag. 3, punt 11.5; Ron had RN al gevraagd social media meer te gaan gebruiken. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Actualiseren website, Keramische kookplaat, Plaatsen extra steunen en planken in drooghok, Aanmelden 

dropbox, Onderzoek nieuwe webhost, Nieuwe routebeschrijving naar huisartsenpost, Werving vrijwilligers AED project, 

Reactie boekingen GB, Herinneringen contributie, Aanschaf 10 st. pagers, Reparatie overheaddeur kazerne, 

Gebruiksovereenkomst kazerne, Uitn. Frank Tamis voor info RB liaison/OvD-RED, Opgave extra impactvesten en schoenen, 

9/5 overleg GB SLA, 21/4 zwembadexamens, Aanschaf 4 reddingstube. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas/bank: € 10.605,00. 

• Stand rente: € 112,00 

• De 2
e
 declaratie van GB is ontvangen, 3

e
 declaratie van € 1600,00 wordt deze maand verstuurd. 

• Van KPN is inmiddels € 1430,00 ontvangen vanwege foutieve incasso’s hr. Wiebenga. 

• KPN dient nog € 143,00 terug te storten vanwege te veel geïncasseerde kosten ADSL loods. 

• Inkomsten ehbo cursussen bedraagt € 1386,00. 

• Totaal inkomsten ERB: € 5308,00 

• Er zijn 7 herinneringen contributie 2011 verstuurd. Naar aanleiding hiervan is er 1 betaling ontvangen. Anna Filatova heeft 

betaald. 

• De straalverbinding voor het internet van de kazerne is binnen, kosten € 307,00. 

• Naar aanleiding van de 1
e
 bestedingslijsten van GB heeft Harrie een reactie gestuurd vanwege foutieve/vreemde 

boekingen. 

 

 

06 OVERLEG GEMEENTE BERGEN / OVERLEG BES-BRIGADES / SKR / REDNED. 

• N.a.v. de parkeerproblematiek op de Werf tijdens het paasweekend is (wederom) een e-mail naar de gemeente gestuurd. 

Met de KNRM is afgesproken een gezamenlijke reactie te maken op de ontvangen schets van de aanpassingen op de werf. 

• Er is goedkeuring op de aanschaf van nieuwe pagers voor de brigades, totaal 60 stuks. Voor ERB worden nu nog 25 stuks 

besteld via RB Schoorl. Chris Sundermann heeft gereageerd op onze aanschaf van 10 stuks.
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• Het overleg met GB over het bewakingsprofiel/SLA van 9/5 gaat niet door. De stukken van Bergen en Schoorl zijn te laat 

ingediend. Er komt een nieuw voorstel voor een datum. 

• Vandaag heeft Linda de Groot van de gemeente Bergen een werkbezoek gebracht aan onze kazerne, loods en strandpost. 

Edwin was hierbij aanwezig en heeft de situatie m.b.t de huidige locaties en de gemeentewerf toegelicht. Ook het 

(achterstallig) onderhoud aan de lood en kazerne is ter sprake gekomen. 

• Ron stelt voor onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het realiseren van een uitruklocatie aan het KNRM boothuis. 

Bestuur akkoord. Edwin zal contact opnemen met de plaatselijke commissie KNRM (Jan Tervoort) en de voorzitter van de 

Egmonder Pinck voor een overleg. Voor een onderkomen van de Pinck is inmiddels een bouwvergunning aangevraagd. 

• Het BES overleg laat op zich wachten. Edwin gaat nu een datum plannen. 

• Aanmelden AED project gemeente via de website. Dit is opgenomen in de Redlijn. 

• René zal een nieuwe datum plannen voor het overleg met Frank Tamis over de RB Liaison en OvD-RED functies. Tevens 

worden Jeroen Visser en Erik Röpke gevraagd hier bij te zitten. 

• René heeft bij RN een voorstel gedaan het ASK systeem RN breed aan te schaffen. Dit kan uit het budget van Min. V&J. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• N.a.v. het rapport van Broeksma Management over het ongeval in Bloemendaal stelt Edwin voor om onze eigen 

organisatie door te lichten. Werner en Dirk pakken dit op. Voorstellen eind augustus 2011 gereed. 

• Graag aanleveren punten voor de strandwachtbijeenkomst op 24/5. 

• Voor de tankpas in de Landrover wordt een pashouder geplakt op de zonneklep, zodat het pasje beter opvalt. 

• Edwin zal namens ERB naar de receptie van de bruiloft van Sven en Eva gaan. 

• De kerstkien wordt nader bekeken. Het wordt in ieder geval niet in het verenigingsgebouw gehouden. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• 9/5 is het overleg van de OC met Edwin en René. 

• Mobilofoon Egmond 2 is gevonden. Er zijn twee nieuwe microfoons besteld bij Telecom. 

• Uit de actielijst OC dient het elektra in de loods en kazerne nog te worden opgepakt. 

• De lekkage van de tractor is gerepareerd. 

• De Landrover heeft de apk gehad. Er zijn wel wat reparaties uit te voeren. Dirk zal een prijs bij vd Steen opvragen. 

• De telefoon van de strandpost werkt nog niet. Dirk zal KPN opdracht geven dit te repareren. 

• De alarminstallatie van de loods en de strandpost komt in het onderhoud bij BTA. Tevens dient de telefoonkiezer opnieuw 

geprogrammeerd te worden met nieuwe telefoonnummers (= nu nog Sven) 

• Er is wat handgereedschap bij Van Ree besteld. 

• De Rescue 3 (RN) zal medio juni voorzien worden van een nieuwe marifoon en C2000 mobilofoon. 

• Volgens planning zal de BES werkgroep vervanging terreinvoertuig binnenkort met hun eindrapport moeten komen. 

• De loods, kazerne en de Landrover zijn allemaal netjes schoon. Compliment aan de leden. 

• Van Contentes is een offerte ontvangen voor de bordesplanken. Kosten € 600,00 excl. btw. Bestuur akkoord met aanschaf, 

planken aanbrengen tot toegangsunit. Breedte 14cm, houtsoort i.o.m. Sander. Tevens wordt besloten voorlopig de oude 

planken te monteren om ook de vlaggenmasten te kunnen plaatsen. Rekening gemeente. 

• Offerte impactvesten, schoentjes en handschoenen: prijs schoentjes € 55,00 per set, handschoenen € 35,00 per set, 

impactvest € 100,00. Bestuur besluit 10-12 stuks schoenen en handschoenen en 2 impactvesten aan te schaffen t.b.v. 

algemeen gebruik. Tevens dient er nog een sjerp voor de portofoon te komen. Kosten voor ERB. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Zwembadexamens 21/4: 3 kandidaten zijn gezakt op theorie, 2 leden doen herexamen in Bergen.  

• Er geld gestolen uit de kleedkamer in de Beeck (40 en 35 eur.), echter pas gemeld na de laatste les waardoor we geen actie 

meer kunnen ondernemen. 

• De commissie heeft een overleg gehad met Lars Caree over de opleidingen lifeguard. Gebleken is dat de nieuwe opleiding 

toch deze zomer kunnen starten. Instructeurs mogen examen afnemen. De commissie zal de opleiding gaan voorbereiden. 

• Arthur heeft een nieuwe functie binnen Volker Rail, waardoor hij deze zomer (t/m oktober) niet voor de ERB beschikbaar 

is. Taken zullen worden verdeeld binnen de commissie (Ilona, Melanie en Maarten). 

• De examencommissie heeft ons vrijstelling gegeven voor de PvB varen. Dit houdt in dat we leden kunnen gaan 

aanschrijven voor de omzetting naar (junior) lifeguard (actie Arthur/René). 
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• We hebben nu 3 leveranciers voor ehbo materialen. Lars Caree heeft een eigen bedrijf die alle ehbo materialen kan 

leveren. Arthur zal contract en adresgegevens doorgeven aan Edwin. 

• De 2
e
 AED kan naar strand. 

• Edwin zal de voorraden ehbo materiaal op de strandpost aanvullen en alle koffers controleren. 

• Er zijn 2 ltr. zuurstoffles besteld, levering volgende week. 

• Dinsdag 15/5 is er een commissie overleg ehbo. Inge zal hierbij aanwezig zijn. 

• 14/5 wordt de natte oefening op het Alkmaardermeer gehouden. Er nemen 14 leden aan deel. Vertrek om 9.00 uur. 

• Opleiding vaarbewijs 1 en 2 is nog geen verplichting voor de Noordzee. 

• Bijscholingsdagen RN in regio houden en jaarkalender opstellen door RN/regio Noordwest. Ilona zal dit opnemen met de 

regio NW.  

• Voorstel aanschaf Water Rescue dummie, kosten € 770,00 excl. btw. Bestuur akkoord. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Evaluatie ERB inzet duinbranden 30/4 en 1/5: 

o ERB voornamelijk ingezet als verkenningvoertuig, gids en assistentie aan politie en als 4WD gekoppeld aan ambulance. 

o Opstarten coördinatie (CopI en RB Liaison) verliep 1/4 erg rommelig. 

o Aflossing vanwege te verwachten langdurige inzet bij aanvang inzet regelen d.m.v. een coördinatieteam samen te 

stellen. Aflossing na ± 5-6 uur (conform brandweerrichtlijn). 

o Maximaal 2 tot 3 leden inzet op de Landrover. 

o Sterk maken voor vergoedingsregeling bij calamiteiten voor vrijwilligers. 

• De procedure rond de inzet van het RN voertuig van Mark Röpke is na beide alarmeringen niet goed opgevolgd. Blijkbaar is 

de afspraak niet bij iedereen duidelijk. Het RN voertuig wordt niet door de meldkamer gealarmeerd en als zodanig ook niet 

herkend. Het voertuig heeft derhalve ook geen rechten m.b.t. het voeren van O&G. Edwin maakt een procedure. 

• Het muimonitoring project wordt door Deltares voortgezet in Egmond. Binnenkort overleg. 

• De 10 nieuwe pagers zijn binnen. Deze zijn voor de reservevoorraad. 

• In juli/augustus wordt de rechtstreekse alarmering door het KWC voortgezet. Wijziging is het alarmeren van de alarmploeg 

wanneer de strandpost niet is ingemeld bij daglicht. Procedure verder ongewijzigd. 

• Het strandwachtrooster is gereed en wordt in de Redlijn opgenomen. 

• Ron stelt voor om 2x per jaar overleg te houden met de alarmploeg; voorjaar en najaar. Bestuur akkoord. Voorjaarsoverleg 

is de strandwachtbijeenkomst. Opnemen in jaarkalender. 

• Ron stelt voor om laarsen/goed schoeisel voor de uitruk aan te schaffen. In principe zal de RVR/RN moeten faciliteren. 

Bestuur besluit maximaal 4 paar aan te schaffen. 

• Er dienen nieuwe waarschuwingsborden te komen. Ron zal informeren bij RN. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• De Redlijn komt deze week uit. 

• De website zal naar verwachting voor 1 juni operationeel zijn. Beheer Ron, René heeft ook toegang. De nieuwsupdate 

loopt vooralsnog via Ron, eventueel uitbreiden naar meerdere leden. 

• Kosten onderhoudscontract website D2O € 400,00. Bestuur niet akkoord. 

• Webhost bij D2O, kosten € 120,00 per jaar. Bestuur akkoord. Ron kan dit direct regelen. 

• Kosten troubleshooting website € 50,00 per uur. 

• De ERB heeft een Twitter account: RB_Egmond, en een YouTube account: RBEgmond. 

• Het jaarverslag is gedrukt, verspreiding deze week. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• 7/5 opening badseizoen. Ron heeft zaken reeds geregeld. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Niets te melden. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Dinsdag 31 mei, 19.30 uur kazerne. Edwin en Dirk zijn afwezig. 
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15 RONDVRAAG. 

• Niets te melden. 


