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Notulen bestuursvergadering d.d 12 januari 2012 
 

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

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211176 t/m 211189 en 212001 t/m 212003. 

• 211186; Uitnodiging evaluatie hulpcijfers RN op 17/1. Ron gaat in principe heen en heeft een presentatie gemaakt van 

onze manier van registreren. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111095 t/m 111106 en 112001. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op of aanmerking. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Aanschaf externe harde schijf secr, Doorlichten ERB n.a.v rapport Broeksma, Spreadsheet 

functies/bevoegdheden, BES infofolders bestellen, Uitzoeken afdracht loonheffing aan belastingdienst, 10/12 Kerstkien, 

07/01 nieuwjaarsreceptie, ERB afmelden voor RN-BALV, Repareren 75pk bbm, vervangen na seizoen 2012, 7/12 overleg 

RVR-NHN, Schoonmaakschriftje in kazerne, 21/12 info avond waterhulpverlening, Alarmeringsteksten meldkamer op 

P2000 duidelijker (SKR), Bewaking ½ mar, ATB en wandelmarathon, Vullen fotosite, Afhalen privéspullen loods en kazerne, 

Terrasheater uit loods wegdoen, Aanschaf lamellen voor kazerne, Aanschaf statafels. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Harrie zal met Margreet de Jong een afspraak maken inzake de afhandeling stranddonaties. Totaal nog zo’n €700,00 af te 

rekenen. 

• Contributie 2012: René zal eerst nog een ronde incassomachtigingen doen. Harrie zal na de AV de incasso en 

acceptgirokaarten versturen. 

• De nieuwe lamellen zijn gemonteerd in de kazerne, de factuur kan naar GB. 

• Saldo kas, bank, giro € 6746,00.  

• Totaal ontvangen rente in 2011 bedraagt €396,00. 

• Totaal inkomsten 2011 bedraagt €9000,00. 

• De kerstkien had een verlies van €74,00. 

• Besloten wordt de kosten van het bestuursetentje (€530,00) op de vereniging te boeken. 

• Van GB is op 6/12 een bestedingslijst ontvangen. Uitgave post ERB is per 6/12 €56.370,00. 

• Harrie doet de verzekeringsupdate verder. 

 

 

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

• Visieontwikkeling ERB op beleidsplan GB: Het college heeft goedkeuring gegeven aan het beleidsplan reddingsbrigaden en 

wordt ter kennisgeving aan de raad kenbaar gemaakt. N.a.v. het opgestelde beleidsplan zal in 2012-2013 een aantal 

beleidsonderwerpen verder uitgewerkt worden. Vooraf is een duidelijke visie van ERB handig in de onderhandelingen met 

GB. René heeft opzet gemaakt, nu alleen nog invulling geven. 
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06 OVERLEG GEMEENTE BERGEN / OVERLEG BES-BRIGADES / SKR / REDNED (vervolg) 

• Tijdens het eerst volgende overleg met de gemeente zullen we de vergoeding aan de strandwachten van €50,00 weer 

inzetten. We zullen de gemeente wel een ultimatum moeten stellen om voor aanvang van het zomerseizoen duidelijkheid 

te hebben voor dit jaar. Parallel zal de voorbereiding op inzet van betaalde krachten gaan lopen: Arthur zal een plan van 

aanpak maken indien de €50,00 vergoeding niet goedgekeurd wordt. Harrie maakt een verschilanalyse vergoedingen 

strandbewaking op vrijwillige basis en betaalde krachten. 

• Er is vanuit GB nog geen reactie ontvangen over de locator, extra C2000 portofoon en evaluatie inzet gifampullen. René 

heeft in december al een herinnering via e-mail verstuurd. 

• Er komen nieuwe strandborden bij strandslagen, in opdracht van de provincie. ERB en GB hebben geen invloed op het 

ontwerp. Waarschuwingssignalen komen op een apart onderbord. We wachten af. 

• Strandbeleid GB: Er zijn geen punten die betrekking hebben op het (operationeel) functioneren van de ERB. 

• Implementatie RVR: Edwin heeft de intentieverklaring RVR-io ondertekend. Binnenkort zal een stuurgroep worden 

samengesteld die de RVR-NHN gaat vormgeven. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Rapport Broeksma is doorgelicht. Werner maakt een verslag van onze bevindingen en vervolgacties voor de ERB 

organisatie. 

• Dinsdag 17/1 is er een overleg tussen de KNRM, de Pinck en GB over de inrichting van het gebied rond de Werf. Werner is 

hierbij aanwezig. 

• Afdracht loonheffingen valt onder het belastingrecht. Vooralsnog geen vervolgactie. Mogelijke belastingheffing op ons 

eigen vermogen zullen we navragen bij Jaap Vitali (Werner). 

• Gert de Jong is op 30/12 overleden. Er was een goede vertegenwoordiging van de ERB tijdens de uitvaart. 

• Ledenvergadering 20/2:  invulling agenda/bespreekpunten Werner. René maakt uitnodiging met agenda t.b.v. de Redlijn. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Onderhoud loopt volgens planning. Onderhoud aan boten en de tractor is uitgevoerd. 

• De overlevingspakken en 15pk buitenboordmotor moeten nog voor onderhoud naar RN. 

• 2 mobilofoons zijn voor onderhoud bij Telecom. Advies is vervangen. Dirk vraagt rapport en offerte op. Dit jaar kunnen we 

volgens het vervangingsschema in ieder geval 1 mobilofoon vervangen. 

• De loods is opgeruimd. 

• Voortgang vervanging terreinvoertuig: Levering medio juni/juli. De werkgroep moet nog wel verdere afspraken maken met 

Cees van Geel en leveranciers over inrichting in- en exterieur. 

• Beheer materiaal volledig bij Dirk. Excel bestand in dropbox onderhouden. 

• Het terreinvoertuig van RB Bergen is gerepareerd en weer inzetbaar. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Invullen opleidingsmatrix (Arthur). 

• Het zwembad loopt goed, BAK was op 5/1 niet aanwezig. 

• Ella Koeznetsova neemt niet deel aan de wintertrainingen, is wel uitgenodigd. Deelname aan wintertrainingen is een pre 

voor deelname aan lifeguardopleidingen (=beleid). Ze zal eerst lifesaver moeten halen, daarna lifeguard. Ilona neemt 

contact op. 

• Er staan 2 lege zuurstofflessen in de loods. Medidis verzorgd het vullen (Arthur). 

• Het ehbo materiaal is aangevuld in de Landrover en de loods. Voorraad isolatiedekens is zoek. 

• VV Egmondia heeft ons gevraagd voor een herhalingsles AED bediener. Dit kan rechtstreeks bij het kader (Inge) worden 

aangevraagd. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Onderzoek voorspellen muien: Deltares (Gundula) wil uitkomsten presenteren aan ERB. Datum na 5 maart. 

• De afgelopen periode zijn 3 alarmeringen geweest. 

• RN heeft vorige week een vooralarm gegeven voor inzet in Noord-Nederland. Voorbereiding goed, voldoende leden 

konden eventueel ingezet worden. Procedure en paklijsten reddingseenheid nazien (Ron/René). 

• Ron heeft voorstel alarmtekst P2000 verstuurd naar meldkamer.  
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11 PUBLIC RELATIONS 

• De nieuwsbrief via de website is operationeel. Er zijn nu 2 categorieën gemaakt (leden en overigen). De nu bekende e-

mailadressen van leden zijn ingevoerd (74).  Nadenken om de Redlijn ook via website te sturen. 

• De fotosite is gevuld. 

• Er zijn nog 250 infofolders aanwezig. Voor 2012 is dit voldoende. SRB en VRB hebben nog niet gereageerd. 

• Ontwerp ERB sticker: Ron vraagt nieuw ovaal ontwerp aan, daarna besluit. 

• Clubblad VR-NHN “Noordwester” aanvragen bij VR-NHN. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Kerstkien: voldoende PR vooraf. Op de AV zullen we wederom aandacht schenken aan de betrokkenheid van leden. 

• Nieuwjaarsduik goed verlopen, voldoende opkomst leden. Organisatie dient ERB wel beter te betrekken in voorbereiding. 

• EPE en ½ marathon goed verlopen.  

• Wandelmarathon, invulling geregeld. 

• Jaarkalender: Datum open avond opnemen in alle zomerkrantjes, Data reddingsdemonstraties opnemen in jaarkalender 

kampeerverenigingen, Innen contributie, Toestemming ouders nieuwe strandleden (incl. verklaring van lidmaatschap). 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Uitgeschreven: Joep van Ham, Dani Schooneman, Duane Moes. Zijn niet op komen dagen bij zwemlessen. Verder 

uitgeschreven Flemming van Craaikamp, Bart Heijke en Gert de Jong (overleden). Puck Horstman nog uitschrijven. 

• Aftredende bestuursleden: Werner Visser, Ron Zentveld, Ilona Kriele. Allen zijn herkiesbaar. 

• Edwin heeft Jasper en Melanie al ingelicht m.b.t. de procedure rond de verkiezing. Werner neemt nog contact met ze op 

voor de AV. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Dinsdag 14 februari, 19.30 uur, kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Ron, Ilona, Dirk en Werner met vakantie 28/1 - 5/2. 

• Arthur met vakantie 3/2 – 11/2. 

• Werner, schalen retour en bedankje naar Peter van Westen. 


