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Notulen bestuursvergadering d.d. 18 januari 2011 
 

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

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211001 t/m 211008. 

• 211006; Uitnodiging 50
e
 verjaardag Jan Blok, vrijdag 18 februari vanaf 20.00 uur in Café ’t Vlack. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111001 t/m 111004. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Blad 2, punt 8.8: Ook de brandblussers in de loods zijn gekeurd. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Declareren kosten aanschaf windjacks, Overgangsregeling lifeguard, Rapportage hulpcijfers 2010, Reactie BES 

werkgroep terreinauto op PvE, Gegevens jaarverslag secr, Doorgeven data gebruik kazerne, Nabellen leden zwembad. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Factuur verzekering waterscooter is waarschijnlijk door RN rechtstreeks naar GB gestuurd. We hebben wel het overzicht 

van RN ontvangen. 

• Contributie 2011. Harrie heeft een up-to-date ledenlijst ontvangen. 

• Totaal in kas (incl. bank en giro) € 5141,00.  

• Ontvangen rente 2010 € 402,00 

• 1
e
 declaratie 2011 naar GB € 2256,00. 

• Totaal inkomsten ERB 2010 € 16.576,00 

• Totaal uitgave ERB 2010 € 7456,00 (excl. waterscooter), inclusief ledenbijdrage GB van € 3000,00. 

• Eind december is het laatste boekingsoverzicht GB 2010 reeds ontvangen. 

• De factuur van ’t Hekeltje voor de fusten bier is inclusief bezorgkosten. Dit klopt niet. Edwin zal bij het terugbrengen van 

de lege fusten de factuur meenemen en laten corrigeren. 

• Begroting 2011 en reële cijfers 2010 (cijfers uitgereikt). Harrie zal voor de volgende bestuursvergadering het definitieve 

verhaal klaar hebben voor de ALV. 

• Voor de volgende bestuursvergadering tracht Harrie de kascontrole te hebben afgerond. 

• Onderhoudskosten voor de huidige Landrover nog opvoeren in de begroting 2012. Het nieuwe voertuig wordt pas in de 

loop van 2012 verwacht i.v.m. procedure GB. 
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06 OVERLEG GEMEENTE BERGEN / OVERLEG BES-BRIGADES / SKR / REDNED. 

• N.a.v. het dodelijk ongeval bij Bloemendaal in aug. 2010 is onderzoek gedaan naar schuldvraag en zijn de pakken en 

zwemvesten beoordeeld door de marine. RB Bloemendaal heeft geen schuld aan dood, combinatie pakken en zwemvest is 

volgens onderzoek niet geschikt voor onervaren zwemmer en bewusteloze opvarende. RB Bloemendaal gebruikt het merk 

Mullion. Aan de hand van het artikel in de media hebben we 2 vragen: 

1.  Welke eigenschappen hebben het Viking pak i.c.m. een Secumar zwemvest voor een zwemmer en bewusteloze 

opvarende. Wat is de mening van RN. 

2.  Is er controle (buiten de 2 jaarlijkse keuring) op het opvouwen van onze zwemvesten m.b.t. de positioneringsband. 

Wat is de staat van het opblaasmechanisme. 

Ad 1. René stuurt briefje met deze vraag naar RN. 

Ad 2. Bestuur besluit in ieder geval de nieuwe zwemvesten te voorzien van een kruisband. Tevens dient er een periodieke 

check te komen op de zwemvesten. 

• Aankoop MOB complex door de gemeente is niet van de baan, onderzocht wordt of er marktpartijen kunnen participeren 

in de werving. Ook provincie moet nog goedkeuring geven omdat het niet past in het beleid (nut en noodzaak moet nog 

bewezen worden). Locatie gemeentewerf blijft voor ons in beeld. Besloten wordt een brief naar B&W van de gemeente 

Bergen te sturen waarin we aangeven de gemeentewerf aan de Pieter Schotsmanstraat als voorkeurslocatie voor opslag, 

onderhouds- en instructieruimte aan te houden. Edwin maakt een opzet. 

• RN stelt in Sportlink de contributiemodule voor de brigades gratis ter beschikking, dit n.a.v. de laatste BALV op 6/11/2010. 

Harrie heeft de inloggegevens reeds ontvangen. Voor 2011 doen we het innen van de contributie op de huidige manier. 

• Er is nog geen datum bekent voor een volgende workshop O&G. Arthur vraagt dit na bij RN. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Dropbox. Nog niet iedereen is aangemeld. 

• ALV 21/2. Agenda als voorgaande jaren. Edwin maakt opzet met agendapunten. Alle bestuursleden graag agendapunten 

tijdig opgeven. 

• Dirk Sander heeft positief geantwoord voor vrijkomende bestuursfunctie. Afgesproken na 1 jaar te kijken hoe het gaat. 

Functie van voorzitter OC wordt iets breder. OC leden dienen goed bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid t.o.v. hun 

taak. Volgorde: Eerst goedkeuring door de ALV, daarna gesprek met Edwin de Groot als voorzitter van de 

onderhoudscommissie, daarna overleg met hele commissie. 

• Nogmaals het verzoek om niet via de e-mail te “vergaderen”. 

• Een internetverbinding tussen de loods en de kazerne werkt het beste met een zichtverbinding. Dit is een dure oplossing. 

Een zichtverbinding wordt wel nader bekeken. 

• De kazerne was na de nieuwjaarsreceptie weer keurig opgeruimd en schoongemaakt. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Verslag overleg d.d 10/12. Punten reeds besproken in de vorige bestuursvergadering. 

• Aanstaande zaterdag zal gekeken worden naar de staat van de strandpost in Egmond-Binnen. 

• Sven maakt de afspraak met RN over het aanpassen van de steunen voor de strandtrailer van de waterscooter. 

• Alle artikelen uit het meerjarenplan 2011 kunnen besteld worden: buitenboordmotor 15pk, zwemvesten, accupack 

Medtronic AED, dekzeil EGM1.29. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Verslag overleg d.d 23/12. De nieuwe lifesaver opleidingen verlopen vrij goed. Wel missen we nog begeleiding vanuit RN. 

Ilona zal dit melden bij de regio Noordwest. 

• Enkele leden hebben, om verschillende redenen, al een behoorlijk aantal lessen in het zwembad gemist. Deze leden zijn 

gebeld en blijven gewoon lid, maar kunnen geen examen doen dit jaar. Herstart op het strand. 

• Aanstaande zomer wil de commissie de lifeguard opleiding gaan starten. Een werkgroep gaat eerst e.e.a. voorbereiden. 

• 14/2 is het examen van de beginnerscursus ehbo. De opleiding verloopt goed. 16 kandidaten gaan op voor het examen. 

• De ehbo herhalingslessen verlopen ook goed. Wel zijn er een aantal leden die zich niet voor een les afmelden. Arthur 

houdt zich hier strikt aan de regels. 

• De commissie ehbo gaat een voorlopig protocol voor gebruik zuurstof opstellen, welke voor het aankomende 

zomerseizoen zal ingaan. 
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10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Mark Röpke mag alleen op verzoek van de ERB met het RN terreinvoertuig deelnemen aan een reddingsactie. Tijdens de 

strandwachtbijeenkomst zal dit nogmaals aan alle (alarmploeg)leden kenbaar gemaakt worden. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• De volgende Redlijn staat in het teken van de ALV op 21/2. Copy graag op tijd i.v.m. vakantie Ron vanaf 28/1. Verspreiding 

op 7/2. 

• Ron zal opdracht geven aan webdesigner voor de nieuwe website. Nieuwe foto’s kunnen altijd in een later stadium 

worden ingevoegd. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• De nieuwjaarsreceptie is matig bezocht. De nieuwjaarsreceptie van 2012 wordt ingepland op zaterdag 6/1. 

• De bewaking van de Nieuwjaarsduik is goed verlopen, ook de personele invulling was voldoende. 

• ATB en 1/2 marathonweekend. Goed verlopen, geen ernstige ongevallen. In de evaluatie dient de instructie vanuit het 

Rode Kruis naar de brigades en KNRM verbetert de worden m.b.t. verkeersregelaars. Werner licht Sjoek Hopman in. De 

communicatie via C2000 verliep ook goed. 

• Aankomend weekend is de wandelmarathon. Voor de zaterdag zijn er nog 2 plaatsen in te vullen. 

• Jaarkalender: Toestemming ouder nieuwe strandleden, opgavestrookjes strandwachtrooster in Redlijn. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Afgemeld: Mendie Wijker, Elisa Janssen, Menno Groen, Maaike Gerards. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Donderdag 10 februari, 19.30 uur, kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Ilona, Ron en Werner zijn op vakantie van 28/1 t/m 6/2. 

• Arthur is op vakantie van 21/1 t/m 28/1. 


