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Notulen bestuursvergadering d.d 31 mei 2011 
 

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

Afwezig: Edwin Buis (werk), Dirk Sander (vakantie) 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211059 t/m 211078. 

• 211061; Uitnodiging GB voor bewonersavond natuurbranden. ERB heeft uitnodiging laat en op verkeerd adres ontvangen. 

Alle overige hulpverleners waren aanwezig. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111044 t/m 111052. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op of aanmerkingen. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• Afvoeren: Checklist Landrover aanpassen, Bestellen accupack AED, Doorrekenen kosten omzetten diploma’s lifeguard, BES 

overleg GB plannen, Bepalen waar/hoe zuurstoffles in Landrover, Gezamenlijke reactie ERB-KNRM aanpak werf, Nieuwe 

datum plannen Frank Tamis uitleg RB Liaison, Strandwachtbijeenkomst 24/5, Receptie bruiloft Sven en Eva 6/5, 

Prijsopgave vd Steen voor herstel Landrover, Aanschaf bordesplanken, Aanschaf kleding en rescue dummy waterscooter, 

Omzetten diploma’s naar (junior) lifeguard. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas+bank € 5602,00. 

• Rente € 142,00.  

• 3
e
 declaratie nu € 2600,00. Hier komen de kosten van de verrekijkers nog bij (€580,00). 

• Van KPN is het complete bedrag voor de teveel betaalde kosten adsl loods terugbetaald, nl. € 155,00. 

• Van GB is de strandwachtvergoeding 2011 gedeeltelijk ontvangen: € 5000,00. 

• Totaal ERB inkomsten € 6339,00. 

• Totaal ERB uitgaven € 758,00. 

• Ontvangen aan postdonaties € 741,00. 

• De jaarlijkse kosten voor de website dienen opgenomen te worden in de begroting/budget. 

• Kosten 6 nieuwe verrekijkers € 580,00. 

• Contributies:nog 3 leden hebben niet betaald. 

 

 

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

• Het eindverslag van de werkgroep vervanging terreinvoertuig is ontvangen. Besloten wordt de werkgroep uit te nodigen 

voor een presentatie, onder voorbehoud op maandag 13/6 om 15.00 uur op de strandpost. Marc en Danny worden 

uitgenodigd. Bestuursleden sturen hun vragen/opmerkingen uiterlijk 6/6 naar René die deze punten doorstuurt naar Marc.  

• 15/6 vooroverleg BES brigades over invulling bewakingsprofiel/SLA en de voortgang aanschaf terreinvoertuig. 

• Het “harmonisatie overleg” met de gemeente is gepland op 23/6. 

• Overleg met Frank Tamis over RB Liaison verplaatsen naar 30/6. René stuurt deelnemers nog gewijzigde datum. 

• Nu weer problemen vanuit gemeente over aanschaf 15pk buitenboordmotor.
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• Herinrichting werf, plaats laden/lossen: De ERB wordt door de gemeente niet op de hoogte gehouden over de voortgang. 

• Arthur heeft contact gehad met Frank Tamis over de schriftelijke bevestiging m.b.t de vrijstelling varen voor de omzetting 

naar lifeguard. Deze is nog niet ontvangen. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Nu al afspraak niet nagekomen uit strandwachtbijeenkomst door weekendwacht van zondag. 1
e
 Strandwacht is via de mail 

op de hoogte gesteld. 

• Actiepunten uit de strandwachtbijeenkomst: Turfstaat in hulpverleningsprogramma voor teruggestuurde zwemmers (als 

kwallenbeten), presentielijst alarmploegleden. 

• Het gebruik van de kazerne door derden is mogelijk, mits aanvraag via ERB loopt. Er zijn verder geen kosten aan 

verbonden, alleen schoon opleveren. 

• Staanplaatslijst kampeervereniging Van Speijk wordt deze week opgehaald en samen met de lijst van de Golfbreker in de 

bus bij Gert de Jong gedaan. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Er zijn 6 nieuwe verrekijkers aangeschaft via Peter Jonker, 12x50. 

• Aanschaf volautomaat redvest (3x). Voorstel 3x 275N. Prijs per stuk € 130,00. Bestuur akkoord. 

• Checklist van de Landrover is aangepast. Een gesealde versie ligt in de Landrover. 

• Nog geen afspraak met Chris Sundermann voor het afschouwen van de strandpost. Dirk heeft wel contact gehad. 

• Voor de zuurstofflessen worden 3 beugels gemaakt bij Henk Houtenbos: auto, EHBO kamer & berging strandpost. 

• Geen prijsopgave APK punten Landrover. Dit zijn algemene punten. De auto wordt na het seizoen tijdens grote beurt 

nagekeken en wordt een prijsopgave gedaan. 

• Het onderhoud aan het alarm van de strandpost is gedaan. Deze week word een nieuw programma (installateurs versie) 

op de server gezet, hiermee kunnen we o.a. de telefoonnummers wijzigen en een bepaalde badge een tijd meegeven : de 

strandwacht badge functioneert bijvoorbeeld alleen van 8.00 tot 20.00 uur. Ook wordt in beide alarmkasten een nieuwe 

accu geplaatst. 

• Contentes is opdracht gegeven voor het maken van nieuwe bordes planken. Eerst de planken opnieuw in meten. In 

verband met vakantie tot op heden nog niets vernomen. 

• Steunen trailer EGM 159 zijn klaar en staan reeds op de trailer. 

• Er zijn twee nieuwe microfoons voor de meldtafel aangeschaft. De overgebleven microfoon houden we als reserve. 

• Kruisbanden redvesten zijn geleverd en zijn aangebracht. 

• Aandacht voor de restpuntenlijst strandpost. 

• RN heeft een sleutel van de kazerne. 

• Er zijn labels voor de zuurstofflessen: VOL/LEEG. 

• De entreedeur van de strandpost klemt. Meenemen naar afschouw (Dirk). 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• De aanvraagformulieren naar de leden voor de omzetting naar het diploma lifeguard gaan deze week de deur uit. Leden 

dienen de formulieren zelf in te vullen via de RN website. 

• De kosten per diploma komen op € 12,50 per stuk. Dit zal totaal tussen €500,00 <> €700,00 gaan kosten. 

• Afgesproken wordt een overzicht te maken (in spreadsheet) van alle leden met behaalde diploma’s en bevoegdheden om 

meer duidelijkheid te scheppen bij strandwachten over inzetbaarheid van de leden. René en Arthur pikken dit op. 

• Rick Blok en Hessel Zwart zijn alsnog geslaagd voor het examen lifesaver 2. 

• 9/6 is de 1
e
 strandles. Vooraf wordt uitleg gegeven over de nieuwe lifeguard opleidingen. 16/6 is de les communicatie 

(Marc van Duin) en op 1/9 is het examen. 

• De commissie stelt voor een groep leden te benaderen die bevoegd worden werkopdrachten van kandidaten af te 

tekenen, instructeurs fungeren daarnaast ook als begeleider. 

• De nieuwe ehbo certificaten zijn verstuurd naar de leden. 

• De oefening op het Alkmaardermeer op 14/5 was zeer geslaagd. In 2012 voortzetten (jaarkalender). Kosten komen ten 

laste van de kostenpost opleidingen. 

• In de zomermaanden 1 of 2 maal per seizoen een oefening met de KNRM plannen (jaarkalender). 

• Op 5/7 wordt de redlijn demo voor kampeerver. De Golfbreker gehouden, kampeerver. Van Speijk op 19/7 inplannen. 

• De waterscootertrainers gebruiken deze week om zelf te trainen. Vanaf 7/6 start de opleidingen. Iedere 

operator/crewmember dient minimaal 3 maal per jaar een herhalingsles gevolgd te hebben. 
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10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• René heeft een ERB evaluatie rapport gestuurd naar Hans Schotvanger (RB Schoorl, RB Liaison) na.v. de duinbranden op 

30/4 en 1/5. 

• 26/5 heeft het gesprek met Deltares plaatsgevonden over muien voorspelling. Deltares verwacht voor juli een model 

gereed te hebben. Dit is een online versie. Daarna gedurende de zomermaanden controle of het model klopt via een 

logboek en regelmatige terugkoppeling naar Deltares. 

• De UPS van de strandpost is defect. Werner vervangt de accu’s. 

• Afgelopen periode zijn er geen alarmeringen geweest. 

• Er is nog geen bericht over de levering van de nieuwe pagers ontvangen. 

• Ron zal weer een getijdetabel maken en rondsturen t.b.v de strandexploitanten. 

• Er zijn spuugbakjes geleverd. Voorraad kan naar de kazerne. Aanvullende worden spuugzakjes besteld. 

• Ron stelt voor om een tafelmodel P2000 ontvanger aan te schaffen. Deze wordt doorgeschoven naar 2012. Kosten ± 

€200,00. 

• Werner zal het nieuwsscherm op de strandpost in bedrijf stellen. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• De website staat inmiddels op de server. Ron vult de teksten in, René past deze aan en vult verder aan. Tevens alle 

protocollen, verslagen, strandwachtroosters etc. op het ledengedeelte plaatsen. 

• Vevida is per 01/2012 beëindigd. 

• Bestelling naamlabels is binnen. Opstrijken in eigen beheer. 

• Er zijn nieuwe foto’s voor de strandpost besteld. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Opening badseizoen 7/5. 

• Idee organiseren BES wedstrijden door leden (Simone Dekker, Mario Dekker, Saskia Biesboer). Voorstel datum 27/8. Van 

Schoorl positieve reactie ontvangen, van Bergen nog geen reactie. Begroting volgt. Bestuur staat er positief tegenover. 

• 18/6 Visserijdag. Ron regelt invulling van de stand. 

• Voorstel ERB strandfeest op zaterdag 20/8. Ron zal de organisatie van 2010 benaderen. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Afmelding van Edmé de Vries. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Maandag 27 juni, 19.30 uur in de kazerne. Arthur afwezig. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Harrie is met vakantie van 1/6 t/m 5/6. 

• Ron is met vakantie van 2/6 t/m 6/6. 


