
  
notulen bestuursvergadering blad 1

Notulen bestuursvergadering d.d.  10 februari 2011 
 

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

Afwezig: Sven Wijker 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211008 t/m 211012. 

• Nagekomen 211013; Redlijn editie februari 2011. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111004 t/m 111008. 

• 111008; Brief naar GB over onderhouds/instructieruimte aan de Pieter Schotsmanstraat voor de ERB. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Blad 3, punt 12.1: Nieuwjaarsreceptie 2012 is op zaterdag 7 januari (i.p.v. 6 januari). 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Opnemen redlijndemo’s in jaarkalender kamp.ver, Kascontrole, Vraag naar RN over Viking pak i.c.m. Secumar 

vest, Brief naar GB inzake gebruik gemeentewerf door ERB, Navraag O&G workshop bij RN, Meer begeleiding RN bij 

Lifesaveropleidingen, Toestemming ouder nieuwe strandleden, Opgavestrookjes strandwachtrooster in Redlijn. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas+bank bedraagt € 4429,00. 

• Inkomsten 2011 € 497,00 (ontvangen rente en ehbo) 

• Van Sportlink is een korting voor de contributiemodule ontvangen van € 45,00. 

• Van KPN is nog een termijn telefoonkosten voor de loods ontvangen. Deze lijn is nu van Tele2. Harrie neemt contact op 

met KPN. 

• Onze NAW gegevens bij Vevida zijn (nog) niet correct. Ron gaat met de introductie van onze nieuwe website ook op zoek 

naar een andere webhost. 

• De kascontrolecommissie is op 7/2 bij Harrie langs geweest. Geen opmerkingen. 

• Van GB is op 31/1 de definitieve boekingslijst ontvangen 2010. Harrie heeft deze lijst verwerkt in het financiële overzicht 

reëel 2010/begroot 2011/2012 (zie bijlage). 

• GB heeft het  totaalbudget 2011 voor de ERB aangepast naar € 57.109,00. Totaal nodig € 64.000,00. Ten opzichte van 2010 

zijn hier kosten voor opleidingen (€ 7000,00) en de verenigingsvergoeding  ( € 2875,00) uitgehaald, terwijl deze in 2010 

niet gebudgetteerd waren.  De strandwachtvergoeding staat op € 5000,00, terwijl we € 8000,00 begroten. Voor het 

volgende harmonisatieoverleg met de GB zullen we dit punt in de agenda opnemen (wat is de nullijn). 

• Arthur gaat de kosten doorrekenen voor het omzetten van diploma’s naar een lifeguarddiploma. Kosten € 25,00 per PvB.
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06 OVERLEG GEMEENTE BERGEN / OVERLEG BES-BRIGADES / SKR / REDNED. 

• 22/2 is het overleg met GB over de invulling van het bewakingsprofiel en de SLA. Edwin en René gaan heen. Het stuk van 

Edwin met alle bespreek/aandachtspunten is doorgenomen/aangevuld. 

• Verslag SKR overleg 9/12/2010: 

� Er wordt gesproken over een stageplan voor scholieren. ERB wil alleen mogelijkheid geven voor “snuffelstage”. 

� Samenwerking in regio NHN gaar goed, beter dan andere regio’s. 

� Een waterscooter is (nog) niet in alle gemeentes in NHN welkom. Ron gaat e.e.a. op papier zetten voor SKR. 

• GB heeft RN voertuig van Mark Röpke aangezien als het ERB-voertuig, m.n. gebruik buiten Egmond aan Zee. Edwin heeft 

Chris de situatie per e-mail toegelicht. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Voorbereiding ALV 21/2: Alle aanpassingen agendapunten en stellingen via e-mail naar Edwin. Za 19/2 13.00 uur kazerne 

om presentaties door te nemen. 

• Besloten wordt om beleid te gaan maken voor cadeaus aan leden. Edwin maakt voorstel. 

• Ron zal het concept operationeel jaarverslag voor 18/2 versturen. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Tijdens bewaking van de wandelmarathon (22/1)  is schade gemaakt aan de Landrover. Schadebedrag €1000,00. GB heeft 

echter geen verzekeringen meer lopen bij Noordborgh. Edwin heeft derhalve de schade gemeld bij GB. Maandag 21/2 gaat 

de Landrover voor reparatie naar v.d. Steen. Bij meldkamer tot 25/2 uitmelden (Werner). 

• Overheaddeur kazerne defect? Is onbekend, navragen bij Sven. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• De Bak bus naar de Beeck vertrekt vaak te vroeg. Ilona heeft dit inmiddels kortgesloten met BAK. 

• Vanuit de regio noordwest worden instructeurs bijgeschoold voor de nieuwe opleidingsstructuur. 

• Groep 2 in het zwembad heeft een groot “meut” gehalte. Volgens de kandidaten wordt er te streng lesgegeven. De lat van 

de examens ligt hoog, vandaar dat er  vanuit de instructeurs serieus mee wordt omgegaan: het is voor iedereen het eerste 

jaar. Ilona heeft met de groep gesproken. Dit heeft vooralsnog een goede uitwerking. 

• Ma 14/2 is het ehbo examen, aanvang 16.30 uur. Er nemen 8 ERB kandidaten deel (allen geslaagd). Arthur mailt de namen 

nog even door naar Edwin. 

• Groep 3 van de herhalingslessen ehbo heeft nog 3 avonden. Ook het komende jaar houden we vast aan de huidige 

lesschema’s en groepsindeling. Leden kunnen alleen in overleg met Arthur switchen tussen de groepen. Ook houden we 

de aanwezigheidsverplichting aan. Iedereen die tekort herhalingslessen heeft gevolgd wordt uitgeschreven bij het Oranje 

Kruis. 

• Er is van RN nog geen reactie ontvangen over de O&G cursus. 

• Inzake de aangevraagde vrijstelling voor het diploma lifeguard is nog geen officieel bericht ontvangen van de 

examencommissie. Er komt waarschijnlijk vrijstelling voor junior lifeguard wanneer men in het bezit is van het diploma A 

en B. 

• Voor 2011 gelden dezelfde verplichtingen als 2010 voor operators/crewmembers van de waterscooter. De instructeurs 

gaan de trainingen voor het seizoen 2011 voorbereiden. 

• Zuurstofprotocol: Voorstel afschaffen ambu’s, aanschaf van non-rebreathingmaskers en een 5ltr. zuurstoffles met 

geïntegreerd reduceerventiel. De ehbo commissie gaat info inwinnen bij leveranciers (oa Medidis). 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Wijziging alarmering KWC: Start bij voldoende bezetting, afmelden als dit niet meer het geval is (ook na 18.00 uur). 

Alarmploegen worden (nog) niet gealarmeerd. 

• Adres huisartsenpost gaat wijzigen: Hertog Aalbrechtweg 5A, Alkmaar. Graag nieuwe routebeschrijvingen/plattegronden 

(Ron). 
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11 PUBLIC RELATIONS 

• De Redlijn editie februari is goed gevuld. 

• Er is een start gemaakt met het ontwerpen van een nieuwe website. Het ontwerp zal medio april klaar zijn. Er komt media 

aandacht wanneer de website in de lucht is. De site zal makkelijk te beheren zijn door eigen leden. De ledenpagina zal met 

1 wachtwoord voor alle leden te bereiken zijn. 

• Ron heeft naar de pers alle ERB data van 2011 gestuurd. 

• Ron gaat de brigadekleding inventariseren en bestellen. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• 50 jaar Jan Blok (e-mail Astrid Zwart). Verzoek auto/boot 16/2. Edwin gaat dit regelen en kortsluiten met Astrid. Vrijdag 

18/2 zijn we verhinderd. 

• Wandelmarathon 22+23/1: Er was een aanvaring met de PWN na een ongeval. Deze was buiten de paden, maar in het 

parcours. Na contact met het Rode Kruis (Sjoek Hopman) is hier naar toe gereden. Verder is hier niets meer over 

vernomen. 

• Jaarkalender: niets te melden. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Niets te melden. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Dinsdag 1 maart, 19.30 uur in het KNRM boothuis. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Niets te melden. 


