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Notulen bestuursvergadering d.d 14 februari 2012 
 

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

Afwezig:  

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 212004 t/m 212012. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 112002 t/m 112008. 

• 112009; Bestelling onderdelen aan RN 

• 112010; Bestelling onderdelen aan Limeta (vlaggenmasten) 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op en aanmerkingen. 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas en bank: € 7611,00 

• De 1
e
 declaratie 2012 aan GB van € 1440,00 is betaald. 

• De 2
e
 declaratie van € 1400,00 wordt eind februari verstuurd naar GB. 

• De speelruimte op reserverekening is € 10.000,00. 

• Inkomsten ERB 2011: € 10.212,00 

• Inkomsten 2012 nu € 822,00 

• Uitgaven ERB 2011: € 2870,00 

• Aanstaande zaterdag is de kascontrole bij Harrie. 

• Van GB is de bestedingslijst ontvangen. Uitgave 2011 € 62000,00 

• Uitgave ERB/GB 2012 € 8400,00. 

• Begroting/reële cijfers 2011.  Overschrijding € 5328,00 t.o.v. budget GB. 

• Begroting 2012 € 72185 (verlaagd van € 84935,00). Post brandstof niet verlagen. 

 

 

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

• Operationeel overleg GB februari plannen. Vandaag contact gehad met Chris Sunderman. Tevens besproken: 

� Aanvraag extra C2000 porto niet akkoord i.v.m. halvering budget. Nu meenemen in vervangingstraject 2013 (Hanneke 

Butter). 

� Vervangen C2000 apparatuur in 2013 (Herman Kuijt). 

� Het gebruik van locators in de voertuigen is akkoord. Besloten wordt de locator in te bouwen in het nieuwe voertuig. 

Extra kosten € 140,00 voor een antenne. Locator ligt nu bij Sem van Drunen. René stuurt mail naar Sem om locator 

naar Egmond te krijgen. 

� Bestelling nieuwe voertuigen (Egmond en Bergen) na akkoord MT deze maand. Verwachte levertijd 4-5 maanden. 

René onderhoudt contact met Cees van Geel over afbouwfase. 

� Vervangen remote control slagboom werf naar Roel Minkema.
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� Vervanging 75pk buitenboordmotor opgenomen in budget 2012; € 7000,00. 

� Extra uren voor brigades beschikbaar bij Chris Sunderman, echter de capaciteit kan nog niet ingezet worden. 

• Stappenplan verhoging strandwachtvergoeding naar €50,00. Bestuur akkoord. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• 2/4 is er een verenigingsseminar bij het KvK, oa over belastingzaken. Kosten € 35,00 p.p. Harrie, Werner, René heen. 

• Drankgebruik in de bus na trainingen. Bestuur ziet dit liever niet. Tevens een matig drankgebruik op de strandpost. Extra 

opening strandpost voor bier drinken zullen we niet toestaan. 

• Ledenvergadering: 

� Positief: inbreng leden voor laatste Redlijn (Werner). 

� Evaluatie stellingen (zie gestuurde e-mail). 

� Exameneisen livesaver opleiding benoemen om indruk te geven hoe hoog de lat ligt. 

� Jubilea: Piet Kager niet aanwezig. Ron maakt oorkondes. 

� Dirk zal Nick Wittebrood vragen voor koek en zopie. 

• Na aanmelding van nieuwe leden zal door de commissie opleidingen het opleidingstraject worden toegelicht aan het 

nieuwe lid. Info over de opleidingen dient op de website te worden geactualiseerd. Ilona en René maken opzet, daarna 

implementatie op website.  

• 23/2 is er een klankbordgroep bijeenkomst met de gemeente inzake de ontwikkeling boulevard rond het boothuis. Werner 

en Ron zijn hierbij aanwezig. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Kosten nieuwe koelkast €199,00 excl. verwijderingsbijdrage. Bestuur akkoord. Kan besteld worden (Dirk). 

• RN maakt nieuwe aluminium trailer tbv de waterscooter. Eind maart/begin april levering. 

• Rapport en offerte mobilofoons Telecom Service is nog niet ontvangen. Mobilofoons in goede conditie. Bestuur besluit 

vervang uit te stellen tot 2013 (2x) 

• De C2000 mobilofoon van de EGM1.10 had storing. Via de veiligheidsregio is dit euvel opgelost. 

• De meldtafel op de strandpost wordt van extra WCD’s voorzien. 

• Onderhoud cv-ketels aangevraagd voor de kazerne. 

• Er is nieuw vuurwerk besteld bij RN. 

• Revisie vlaggenmasten: Touwwerk elders bestellen. Is gevlochten nylon met kern. 

• De buitenboordmotor van de EGM1.18 is voor onderhoud bij RN. 

• De overlevingspakken zijn voor onderhoud bij RN. 

• Nick Wittebrood neemt de taken binnen de OC van Jasper Corts over. 

• Edwin de Groot is inmiddels gestopt als lid van de OC. De kazernesleutel nog retour. 

• Alle onderdelen voor straalverbinding kazerne<->loods zijn binnen. Binnenkort kan dit geïnstalleerd worden. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Het ontwerp voor de functiematrix is gereed. Nog enkele kolommen invoegen en invullen. De matrix wordt meegezonden 

als bijlage bij het verzoek voor vrijstellingen voor de nieuwe lifeguarddiploma’s. 

• Ella Koeznetsova komt aanstaande zomer op het strand, volgt echter geen opleidingen. 

• Donderdag 19/4 zijn de zwembadexamens, aanvang 19.00 uur. Werner zal vanaf +/- 19.30 uur aanwezig zijn. Graag ook 

foto’s maken voor de website/Redlijn. 

• In maart starten de theorielessen. Ilona geeft de data door t.b.v. de agenda kazerne. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Er komt een nieuw landelijk alarmeringssysteem voor P2000. Wegens privacy wetgeving komt er weinig extra info in de 

meldingstekst op de pagers. 

• Ron en Werner zijn op 17/1 naar de RN bijeenkomst hulpverleningsregistratie geweest. Er komt een ontwerp voor een 

digitaal registratie formulier. 
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• Er is door de meldkamer een nieuwe uitvraagprocedure ingesteld: EMD. Er komen nog kaartjes in de Landrover en 

strandpost. 

• Er dient nog onderhoud aan hulpverleningsprogramma uitgevoerd te worden. 

• Vrijdag 24/2 RN bijeenkomst uitrol C2000 voor RN reddingseenheden bij de meldkamer NHN, aanvang 16.00 uur. René 

meldt ons af. 

• Aanpassing draaiboek rampenploeg: Verdere invulling aan de hand van opgegeven wijzigingen. 

• Ron gaat cursusmiddagen tbv de alarmploeg inplannen. 

• Arthur levert zijn pager in. Melanie en Jasper kunnen pager krijgen wanneer ze willen. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Nieuwsbriefgroepen via de website aanmaken via Ron (bv ehbo, cursisten). 

• Dropbox bijna vol. Grote bestanden verwijderen. Jasper en Melanie na ALV toevoegen voor Dropbox. 

• De nieuwe ERB stickers zijn geleverd. 

• Data jaaragenda zijn naar pers gestuurd. 

• Voorstel redlijn demonstraties 7/8 noord en 14/8 zuid. 

• De voorraad brigadefolders is voldoende. Dit jaar nog niet bestellen. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Het wandelweekend 22+23/1 is zonder incidenten verlopen. 

• De ATB race Castricum-Camperduin 5/2 is zonder incidenten verlopen. 

• Afgelopen zondag hebben we het Rode Kruis geassisteerd bij ½ marathon Schoorl. Geen incidenten. 

• Assistentie gevraagd voor Jan Knippenberg Memorial 7/4, hardloopwedstrijd van Hoek van Holland naar Den Helder. Nog 

geen aanmelding ontvangen. De ERB ontvangt € 65,00 vergoeding. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• De volgende leden zijn uitgeschreven die niet gereageerd hebben: Anita Blok, Carola Hopman, Dorien Gerards, Mark 

Biesboer, Angelique Hietbrink, Myrna Krom, Johan en Martha de Boer. 

• Omzetting naar C-lidmaatschap: Esther Gouda, Danny vd Schilden, Astrid Schol, Anneke Staalduinen, Dennis en Tamara 

Tuls, Hennie Wiegers. 

• Uitgeschreven: Michel de Groot. 

• Nieuw lid: Max Kastanje. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Dinsdag 13 maart, 19.30 uur. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Ron/René: Nog geen opgave e-mailadressen voor nieuwsbrief ontvangen. 

• Arthur dankt de bestuursleden voor de samenwerking afgelopen 4 jaar. 


