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Notulen bestuursvergadering d.d 15 augustus 2011 
 

Aanwezig: Edwin Buis, René Groen, Werner Visser, Dirk Sander, Ron Zentveld, Arthur Stam (alleen agendapunt 1-2-7) 

Afwezig: Harrie de Goede (vakantie), Ilona Kriele (werk) 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211089 t/m 211123. 

• 211111; 25 jarig huwelijk Harrie en Ingrid. René, Werner en Arthur gaan heen. 

• 211115; Uitnodiging consultatiebijeenkomst met bondsbestuur 14/9. Edwin heen. 

• Nagekomen 211124; Overlijden oud vz. RB Castricum. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111060 t/m 111066. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op of aanmerkingen. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Opleverpunten strandpost GB, Uitruklocatie bij boothuis KNRM, Procedure inzet terreinwagens derden, 

Turfstaat teruggestuurde zwemmers, 20/8 strandfeest, Inventarislijst/vervangingen + € 500,00, Afmelden Duinlandjesdag 

4/9. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas + bank bedraagt € 5170,00 

• Totaal inkomsten bedraagt € 6594,00. 

• Brigadebijdrage (€1000,00) voor het strandfeest is opgehaald. 

• Ontvangen factuur van RN voor € 67,50 is waarschijnlijk de draagzak voor de portofoon van de waterscooter. 

• De boeken van de lifeguardopleiding (€ 1200,00) is geboekt in de post opleidingsplan. 

• Ontvangen nalevering van kleding (LDM) € 221,43. 

• Harrie zal binnenkort ons verzoek m.b.t. de aanvullende strandwachtvergoeding 2011 naar GB sturen. 

 

 

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

• Voortgang vervanging terreinvoertuig: Het voertuig van Schoorl wordt naar 2014 doorgeschoven. Het voorstel van de BES 

werkgroep is verder door GB geheel overgenomen. Totaalbedrag € 165.000,00. Hier wordt nog bijgeplust. 

• 22/9 is het volgende operationele overleg met GB. Winterstalling en brandschade aan de orde stellen. 

• Beleidsoverleg GB 7/7: 

� Het beleidsplan en SLA zal in december 2011 klaar zijn, in februari 2012 door de raad, na vaststelling uitrol. 

� SLA wordt afspraak tussen BES brigades en GB. RN heeft alleen adviserende rol. 

� E-mails aan Chris Sundermann ook cc naar Linda de Groot. 

� Strandwachtvergoedingen besproken. 

• Binnenkort is er overleg SKR op voorzittersniveau over de RVR. Datum volgt nog.
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07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• In de nacht van 25 op 26 juli is brand ontstaan door een technisch mankement aan de elektrische installatie in de 

bergruimte van de strandpost. Gelukkig valt de schade mee. De gemeente heeft de afhandeling verder goed opgepakt. 

Brouwer dient nog langs te komen om de reparaties op te nemen t.b.v. een offerte. Dirk heeft naar aanleiding hiervan via 

Chris de gemeente verzocht de gehele installatie de controleren. Dit wordt door de gemeente  opgepakt. Het 

schoonmaken door WNK is niet goed gebeurd. Besloten wordt dit zelf op te pakken. De strandwachten worden 

geïnformeerd. 

• Stand van zaken plan uitrukloods aan KNRM gebouw: Plaatselijke commissie KNRM heeft binnenkort overleg waar ons 

idee besproken zal worden. Hierna zal contact met ons opgenomen worden. Wel kunnen we onze plannen uitwerken. Ron 

en Dirk zullen een PvE maken. 

• Ron regelt een attentie voor Margreet de Jong. Zij heeft onlangs haar voet gebroken. 

• Edwin heeft met Raymond van Mourik (RN) onlangs een gesprek gehad. Edwin heeft geen positieve indruk over RN n.a.v. 

het gesprek overgehouden. 

• Naar aanleiding van het taalgebruik op social media over ERB leden zijn de leden erop gewezen hier voorzichtig mee te 

zijn. Het gaat nu goed en we zullen het blijven volgen. 

 

 

8 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Prijs waarschuwingsborden geel/zwart via RN: € 134,50 bij afname van min. 5 stuks. We zullen dit in 2012 in BES verband 

gaan oppakken. 

• De waterstofzuiger is defect. Dirk vraagt naar garantieregeling bij Van Ree. 

• Vanaf september zal de OC de kazerne opnieuw inrichten. Incompleet/defect materieel wordt weggedaan. 

• Voorstel schoonmaakrooster voor sleutelhouders kazerne. Bestuur akkoord. 

• Reparaties aan materieel gedurende het seizoen: 

� EGM1.29 heeft een nieuwe telehoorn. 

� EGM1.49 nieuwe gaskabel. 

� EGM1.59 nu werkende porto en headset. De bougies corroderen. Deze worden regelmatig nagekeken. 

� EGM1.10 krik en startkabel in auto aangevuld. 

� Strandpost standoverlast in damestoilet opgelost. 

• Een paaltje van de Werf is krom gereden. Deze dient nog afgevoerd te worden. 

• De OC zal het aantal ehbo koffers voor de boten nazien. Tevens checklisten van de boten nalopen. 

• De periodieke controle van de boten bij Vitali is niet gelopen zoals verwacht. De OC gaat dit zelf oppikken. 

• Het winteronderhoud aan boten kan bij RN ingepland worden. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Arthur zal een datum inplannen voor een overleg van de kleine ehbo commissie. 

• Binnenkort wordt ook het overleg van de ehbo commissie gehouden i.v.m. de beginnerscursus. 

• Marieke Groen stopt met haar opleiding voor ehbo kader. 

• Arthur en René beginnen deze week met het verwerken van de overgangsformulieren naar lifeguard. 

• 1 september is het strandexamen, aanvang 18.00 uur. 4 Leden kunnen geen examen doen; zij hebben te weinig lessen 

gevolgd en vrijwel niets afgetekend in de opdrachtenmap. Totaal gaan 9 leden op voor junior Lifeguard en 6 leden voor 

Lifeguard. 

• De BES opleiding is dit seizoen niet gegeven. 

• De prijzen van RN lesboeken voor de Lifeguardopleiding zijn verdrievoudigd. Voor de volgende begrotingen moeten hier 

rekening mee houden. Overigens kost een afname van een PvB € 10,00. 

• Maarten Groen gaat fors minderen met het lesgeven. Hij blijft beschikbaar voor inval en als vraagbaak. Hij blijft wel 

examinator. 

• 23/8 wordt er een oefening gehouden met de KNRM. 

• De waterscooteropleiding loopt goed. Wel moet er een registratie komen van het aantal gevolgde herhalingslessen. De 

trainers gaan nog evalueren. 

• Er is onlangs proefgevaren met een nieuwe RN waterscooter. Er dient nog een testrapportje gemaakt te worden. 

• De dinsdagavond trainingen lopen ook goed. Er komen meer oudere leden. De gehouden droge oefening werd goed 

ontvangen. 
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10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Metingen t.b.v. de mui monitoring door Deltares is in de week van 22/8. 

• Naar aanleiding van de reanimatie op 22/7 kunnen de hulpverleners aanmelden bij RN voor het reanimatie onderzoek. 

René heeft de vraag reeds uitgezet bij de deelnemers. 

• De functie omschrijving en verantwoordelijkheden van de RB Liaison blijft nog onduidelijk. Tevens is het ERB beleid 

onvoldoende bekent bij “onze” liaisons. We zullen Frank Tamis nogmaals e.e.a. laten toelichten. 

• Een extra C2000 portofoon op de strandpost is wenselijk om een inzet beter te kunnen volgen vanaf de post. Ron zal via 

Marc van Duin vragen wat de mogelijkheden zijn. 

• De zomer kent weinig inzetten. 

• 14/8 zijn er 2 incidenten geweest waarbij de alarmering niet correct was. Werner stuurt een klacht naar de meldkamer. 

• Voor de laatste strandwachtweek zijn we nog op zoek naar een chauffeur (1
e
 strandwacht). 

• Vanaf 2012 zullen we toestaan de waterscooter te gebruiken om preventief muien “schoon te vegen”. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Ron regelt een attentie voor de geboorte van Thijs Biesboer. 

• De open avond was een groot succes; er waren veel bezoekers. 

• De afgelopen periode zijn regelmatig persberichten verstuurd. 

• De BES info folders zijn bijna op. In 2012 opnieuw via GB bestellen. 

• De ERB stickers zijn bijna op. Ron maakt een voorstel en offerte voor nieuwe stickers. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Het strandfeest 20/8 is geregeld. 

• BES wedstrijden 27/8 afblazen. Er is geen verdere info ontvangen. Ron koppelt dit terug naar de initiatiefnemers. 

• Er dient een ledenwervingsactie langs de Egmondse scholen georganiseerd te worden (actie Ron en Edwin). 

• Uitnodigen leden voor de ehbo beginnerscursus (Arthur). 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Afmeldingen: Ivar Wijker, Mark Koopman 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Maandag 12/9, 19.30 uur in de kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Niets te melden. 


