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Notulen bestuursvergadering d.d 6 april 2011 
 

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

Afwezig:  

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211021 t/m 211039. 

• 211030; uitnodiging 125 jarig bestaan OK Parochie. ERB niet heen. René meldt ons af. 

• Nagekomen 211040; Werving vrijwilligers voor het AED project gemeente Bergen. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111014 t/m 111034. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op of aanmerkingen. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Beugel sled v.d. trailer aanpassen, Operationeel jaarverslag 2010, Onderzoek internet kazerne, Evaluatie 

oefenbox, Organiseren natte oefening, Creditfactuur ’t Hekeltje, Bestellen buitenboordmotor, zwemvesten, Protocol 

gebruik zuurstof, Info KPN factuur telefoonkosten loods, Terugbetaling lesgeld aan geslaagden ehbo cursus, Voorstel 

bewakingsprofiel ERB, Antwoord RN zwemvesten, Aanpassen HHR zwemvesten, Bestuurswijziging doorgeven aan relaties, 

Navraag GB defecte overheaddeur kazerne, Reactie naar RN over theorieboeken, Protocol stoffelijk overschot. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas, bankrekeningen: € 5255,00 

• Ontvangen rente: € 85,00 

• De 2
e
 declaratie van € 3686,00 is naar GB gestuurd. 

• GB heeft enkele foutieve boekingen gedaan. Harrie zal een reactie naar GB sturen. 

• Van het Rode Kruis is de vergoeding van € 400,00 van het ½ marathonweekend ontvangen. 

• Totaal ontvangsten 2011: € 2017,00 

• Van 21 leden is de contributie ontvangen (acceptgirokaarten). Harrie zal in week 15 de herinneringen versturen. 

• De kaarten voor de kasdonateurs heeft Harrie bij Marjolein afgegeven. 

• De incassobatch voor de donateurs is verstuurd (€ 155,00), de postdonaties gaan week 15 de deur uit. 

• Totaal uitgaven 2011 ERB kas: € 603,00. 

• Aan de KPN teveel betaalde abonnementskosten ADSL voor de loods worden teruggestort: € 100,00. 

• Harrie heeft een opgave gedaan aan KPN voor foutieve incasso’s voor een internetaansluiting op naam van hr. Wieringa: 

Totaal € 1412,47 dient te worden terugbetaald door KPN. 

• Harrie heeft telefonisch bij Vevida de incasso stopgezet. 

• Een straalverbinding tussen de loods en de kazerne t.b.v. de internetverbinding kost € 700,00. Bestuur akkoord met 

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

• Invulling bewakingsprofiel en toekomstbeeld GB: Opgestelde document met enkele aanpassingen akkoord. Op het 

volgende overleg op 9/5 wordt dit behandeld. 

• Aanschaf nieuwe pagers: GB heeft budget aangevraagd voor 35 stuks nieuwe pagers. Indien goedkeuring vanaf juni 2011 

te bestellen. Bestuur besluit nu reeds 10 stuks te bestellen bij de P2000 shop, rekening naar GB. 

• GB heeft extra budget aangevraagd voor de verenigingsbijdrage van € 2975,00. 

• De kazerne zit niet in de onderhoudsbegroting van GB. Omdat onduidelijk is wanneer het pand wordt verkocht en of dit 

ook gaat gebeuren wordt geprobeerd € 5000,00- €10000,00 euro per jaar op te nemen voor onderhoud. Het dak dient 

eigenlijk volledig vervangen te worden. 

• De overheaddeur van de kazerne is nog niet gerepareerd. Opdracht via Jan Stam naar Crawford. 

• Het gebruik van de kazerne door de ERB heeft geen officiële status. Om met de gemeente tot afspraken over het gebruik 

en onderhoud te komen wordt besloten met GB een gebruiksovereenkomst voor de kazerne op te stellen. René zal het 

verzoek naar Chris sturen. 

• Voor het BES overleg is nog steeds geen datum vastgelegd. 

• Beleidsvoorbereidende vergadering RN 30/3: 

• Interpolis is sponsor van RN voor een periode van 5 jaar. RN ontvangt € 500.000,00 per jaar. 

• Samen met Interpolis wordt komende jaren gewerkt aan risicobeheersing voor vrijwilligers. 

• Kosten omzetten diploma’s € 12,50 per diploma. 

• Er is een functieprofiel voor OvD-RED 

• Weinig vooruitgang in overleg m.b.t de samenwerking RN-KNRM. RN gaat eigen koers doorzetten. 

• Convenant RN-Ministerie Veiligheid en Justitie is aanstaande, 5/4 volgend overleg met min. RN heeft goede hoop op 

positief resultaat. Toe te kennen budget is bepalend voor uitvoering beleidsplannen. 

• De algemene bondsvergadering is op 21/5 bij Interpolis in Tilburg. 

• René zal Frank Tamis uitnodigen om ons bij te praten over de nieuwe functie RB Liaison en OvD-RED. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Aanpassingen huishoudelijk reglement zijn doorgevoerd en akkoord. 

• Aandacht voor actiepunten uit evaluatie seizoen 2010. Voortgang in actielijst opnemen. De actiepunten op de volgende BV 

behandelen. 

• Ron heeft een standaard lay-out voor ERB presentaties in de Dropbox geplaatst. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Er is bij Contentes een offerte aangevraagd voor het vervangen  van de legplanken op de balustrade. 

• Bestuur besluit Nick Wittebrood voor de onderhoudscommissie te vragen. 

• Lekkage dak kazerne is verholpen met noodreparatie. 

• Materiaal wat voor onderhoud of reparatie naar RN gaat dient bijgehouden te worden. 

• Het materiaal voor de ophanging van de pakken en vesten in de natte ruimte op de strandpost en de nieuwe antenne ligt 

klaar. 

• De betonpoeren voor de vlaggenmasten op de zeeduin zijn allemaal goed. 

• De nieuwe vlaggenmast (1) is afgeleverd. 

• De aanpassingen aan de elektrische installatie in de kazerne en loods dient nog uitgevoerd te worden. 

• De 2
e
 mobilofoon van de strandpost is zoek. Nieuwe zoekactie wanneer de strandpost geheel is ingericht. 

• De waterdichte portofoons (2) zijn voor reparatie/vervanging van de accu’s bij RN. 

• De steun voor de sled van de waterscooter ligt bij RN voor aanpassing. 

• Voor het hijsen van materieel in de kazerne gaan we werken met een 4-sprong met 4 stroppen + D-sluitingen, geen 

kettingen. 

• Markelo heeft een reparatie aan de verlichting van de Landrover uitgevoerd. 

• 14 april gaat de Landrover voor een APK beurt naar v.d. Steen. 

• De OC ontwikkeld een checklist voor periodieke controles op het materieel. 

• René zal via een datumplanner een extra OC overleg gaan vastleggen. 

• De strandpost is v.w.b. onze eigen werkzaamheden vervoersklaar. 
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09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Het burger AED project voor de gemeente Bergen is in gang gezet. 

• De werkgroep oefeningen heeft de oefenbox geëvalueerd. De oefeningen krijgen in 2011 een vervolg, met een meer 

actieve benadering naar de leden om deel te nemen. 

• 14/5 wordt een natte oefening op het Alkmaardermeer gehouden. 

• Opleiding waterscooter 2011, zie verslag. Ron zal een opgave doen voor extra impactvesten en schoentjes voor de 

instructeurs. 

• Van het ehbo examen is van de examencommissie een verslag ontvangen. 

• 21/4 zijn de zwembadexamens, aanvang 19.00 uur. Er zijn nog geen nieuwe diploma’s vanuit RN beschikbaar. 

• Naar aanleiding van een informatie avond over de lifeguard opleidingen denkt de commissie waarschijnlijk in 2013 te 

kunnen beginnen met deze opleiding. 

• De aangevraagde vrijstelling voor PvB’s voor het varen is waarschijnlijk niet haalbaar. RB Monster heeft  ook een nee 

gehad op een dergelijk verzoek. 

• Naar aanleiding van de nabespreking van de (kleine) ehbo-commissie wordt onderzoek gedaan naar het competentie 

gericht maken van de herhalingslessen. Daarnaast zullen thema avonden worden gehouden. 

• Het concept van het zuurstofprotocol is gereed. Er zullen ook extra trainingen gegeven worden. Het nieuwe materiaal is 

besteld. Wel dient nader bekeken te worden waar en hoe de 2 ltr. zuurstoffles in de Landrover geplaatst moet worden. 

• De ehbo kast voor de strandpost is in productie. Als de post op het strand staat zal de kast worden ingebouwd en 

ingericht. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Opmerkingen/aanvullingen op de aangepaste protocollen via de e-mail naar Edwin. 

• Afgelopen periode is er 1 uitruk geweest. 

• Het strandwachtrooster is voor een periode van 14 weken. René zal de strandwachtenlijst naar Werner sturen. Voor het 

weekrooster zijn al 20 weekplaatsen ingevuld. 

• Het strand tussen onze post en de Werf is vervuild met grond van het Pompplein. De gemeente gaat dit opruimen. 

• Ron stelt voor om bij een looppatrouille altijd een zwemvest en reddingstube mee te nemen. Bestuur akkoord. Tevens 

dienen er 4 stuks reddingstubes aangeschaft te worden. 

• Er komt een badge voor de loods en strandpost aan de sleutelbos in de Landrover. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Het ontwerp voor de website is gereed. Deze zal jaarlijks aangepast worden. Opnemen in de jaarkalender. 

• Jaarverslag 2010 is gereed. 

• Ron zal 100 stuks folders aanvragen van de huisartsenpost in Alkmaar. 

• De aanvulling van de ERB kleding is afgeleverd. 

• Ron zal een voorstel aan RN doen voor meer gebruik van social media (Facebook, Twitter). 

• De volgende Redlijn verschijnt in week 17, week 16 kopie. Ron zal foto’s maken van de nieuwe leden.  

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Op zaterdag 7 mei wordt de opening strandseizoen georganiseerd waarbij een voorjaarsduik wordt gehouden. De ERB is 

gevraagd voor de bewaking hiervan. Ron pakt dit op. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Opzegging: Jeroen Pastijn, Sjoerd Dorrestein. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Dinsdag 3 mei, 19.30 uur in de kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Dirk vult nog aan dat de tubes van de Novurania EGM1.39 na 3 weken weinig drukafname hebben. Vooralsnog gaat de boot 

niet naar RN. 
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• Dirk heeft de vraag van de BES werkgroep vervanging terreinwagen gehad of we meer op de hoogte gehouden willen worden 

over de ontwikkelingen uit de werkgroep. Dirk heeft aangegeven dat we het verslag met voorstellen afwachten. 


