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Notulen bestuursvergadering d.d 27 juni 2011 
 

Aanwezig: Edwin Buis, René Groen, Harrie de Goede, Werner Visser, Dirk Sander, Ilona Kriele, Ron Zentveld. 

Afwezig: Arthur Stam 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211079 t/m 211088. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111053 t/m 111059 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op of aanmerkingen. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Afschouwen strandpost, Onderhoud alarm strandpost/loods bij BTA, 1 leverancier ehbo materiaal, 13/6 

presentatie werkgroep terreinvoertuig, 15/6 vooroverleg BES brigades, 23/6 harmonisatie overleg, 30/6 overleg RB Liaison, 

Voortgang herinrichting werf, Presentielijst alarmploeg, Staanplaatslijsten kampeerver tbv map str.post/Gert de Jong, 

Bestellen 3 st. volautomaat redvesten, Aanstellen aftekenaars/begeleiders kandidaat lifeguards, 18/6 Visserijdag. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas + bank € 4140,00. 

• Rente € 170,00. 

• 3
e
 declaratie GB € 2602,00. 10/7 wordt betaling verwacht. 

• De 4
e
 declaratie naar GB is € 2520,00 en gaat deze week de deur uit. 

• Het giftenpotje van de strandpost heeft tot nu toe € 168,00 opgeleverd. 

• Inkomsten ERB € 6552,00. 

• Inkomsten postdonateurs € 786,00. Nog 7 openstaand. 

• Uitgave ERB € 758,00. 

• Kosten lunchpakketten oefening 14/5 € 250,00. 

• Kosten Ehbo kast strandpost € 929,00. 

 

 

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

• BES brigade overleg d.d. 15/6: besproken punten zie verstuurde e-mail. 

• Overleg werkgroep vervanging terreinvoertuig met GB 27/6: Overleg was bijzonder positief. GB gaat 3x € 85.200,00 

aanvragen. Wel dient er gelet te worden op een Europese aanbesteding, nl. boven € 193.000,00. GB gaat hiermee aan de 

slag. In ieder geval zal de afschrijftermijn worden verlengd naar 8 jaar (i.p.v. eerder vastgestelde 6 jaar). Deadline verhogen 

budget is 29/8. 
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• BES overleg d.d. 23/6: 

� Overleg heet voortaan Operationeel overleg. 

� De ledenbijdrage is door GB afgekeurd. Het was in 2010 een eenmalige uitgave. Het college is niet akkoord 

gegaan met een structurele bijdrage. Punt wordt door GB meegenomen naar portefeuillehouderoverleg. 

� Strandwacht vergoeding is maximaal € 5000,00. We komen nu € 2000,00 tekort. GB is gevraagd dit te 

repareren. In de toekomst evt. strandwachten in loondienst i.v.m. loonbelasting vergoeding boven € 150,00 per 

week. Edwin zal indien nodig een overleg met burgemeester plannen na overleg beleidsplan van 6/7. 

� Lopende punten m.b.t. tankpas, bereikbaarheid strandpost op winterlocatie en puin op het strand zijn 

doorgenomen en worden door GB opgepakt. 

� Alvorens goedkeuring voor vervanging van een boot, zal deze eerst door een extern bureau gekeurd worden, 

daarna besluit vervanging of doorschuiven. 

� Inkoopbeleid GB: Aankopen boven € 500,00 per jaar eerst aanvragen, eventueel voorzien van 2 offertes (boven 

€ 1000,00). Afgesproken is jaarlijks een inventarislijst te produceren van alle te vervangen goederen boven 

€500,00 en €1000,00. 

� Er is door GB een bureau ingeschakeld om het groot onderhoud aan de loods te ramen, met name het dak. De 

gemeente onderzoekt momenteel ook de kosten voor het onderhoud aan de kazerne. 

• Overleg RN Frank Tamis a.s. 30/6. Edwin is afwezig. 

• Van GB is een nieuw plan indeling werf, tekening ontvangen. ERB heeft met dit ontwerp geen probleem. Bij escalatie 

wederom contact GB. 

• Contact naar handhaving GB via het bestuur. Actiepunten uit de dagrapportage halen. Acute gevallen kunnen we direct 

melden. 

• RN heeft nog weinig gedaan aan de voortgang van de pilot. Van Mourik is gevraagd naar de stand van zaken. 

• Het kentekenbewijs deel 3 van de Landrover is zoek. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Onderzoek uitruklocatie KNRM-ERB: Er is een aanvraag gedaan voor een wijziging van het bestemmingsplan voor de Pinck. 

In het lobby circuit zullen we dit aandacht geven. Edwin zal Jan Tervoort nogmaals benaderen. 

• René zal de puntenlijst uit de evaluatie 2010 bijgewerkt naar alle bestuursleden sturen. 

• Er is onlangs een kleine order ehbo materiaal bij Medical Safety geplaatst door de strandwacht. Voortaan niet meer doen. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Afschouw strandpost met Chris Sundermann is geweest. 

• De UPS van de strandpost is defect en wordt vervangen. 

• Gemelde defecten worden snel opgelost. 

• Er is door Vitali een reparatie aan de Novurania uitgevoerd die eigenlijk via RN had moeten lopen. 

• De windmeter is defect. Dealer is failliet. We moeten op zoek naar een onderhoudsbedrijf. 

• De kruisbanden kunnen blijven haken achter de handgrepen van de rubberboten. Besloten wordt de uitsteeksels van de 

handgrepen af te snijden. De kruisbanden dienen echter wel goed aangetrokken te worden. 

• De brandstofmeter van de EGM.1.49 is defect. 

• Er zijn nu 2 vlaggenmasten defect: De Werf en Egmond Binnen. Binnenkort reparatie. 

• De wasruimte van de kazerne is opgeruimd (?). Voor de toiletten is een schoonmaakplanning gemaakt. 

• Op checklist mist de inventarislijst voor de boten, deze wordt toegevoegd. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• De lifeguardopleiding is gestart, deelnemende leden zijn enthousiast. 

• Er is nog 1 deelnemer aan de opleiding BES1. Dani Schooneman doet dit jaar niet mee. 

• Omzetting voor lifeguarddiploma naar leden gestuurd. Er zijn nog weinig reacties ontvangen. 

• Namen aftekenaars vooraf niet goed bekeken. Er zijn verschillende lijsten in omloop. Ilona stuurt een correct lijst naar 

René. 
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10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• De nieuwe Galaxy pagers zijn uitgereikt. 

• Het huren van een programma voor het 2
e
 display op de strandpost kost € 25,00 p.m. (jaarcontract). Werner heeft 1/7 

overleg hierover. 

• Er komen 2 scholieren voor 1 dag een maatschappelijke stage bij de ERB lopen. 

• De afgelopen periode is geen alarmering geweest. 

• Bestuur besluit zwemvesten, helmen en impactvesten in de natte ruimte te houden op stranddag. Strandwachten dienen 

geïnstrueerd te worden. 

• E-mailadressen op de PC strandpost nakijken. E-mail Edwin naar thuisadres en werk werkt niet. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• De website is operationeel. 

• De volgende Redlijn verschijnt week 29/30. Kopie week 28 bij Ron. 

• Er is een verzoek voor een presentatie bij een zorginstelling in Alkmaar ontvangen. Verzoek per e-mail naar Edwin 

doorsturen. 

• Assistentie gevraagd bij Duinlandjesdag op zondag 4/9. We zullen ons afmelden, mede vanwege het nog lopende 

strandseizoen (actie René). 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Strandfeest 20/8: Verenigingsbijdrage gegarandeerd € 1000,00. Opgave aantal leden achteraf. 

• BES wedstrijd 27/8: nog niets over vernomen van organisatie. 

• Standbemanning voor de afgelopen visserijdag was (wederom) moeilijk te krijgen. Daarnaast hadden we een slechte 

locatie. We zijn eerder weggegaan vanwege het slechte weer. Idee voor de volgende edities bij het KNRM boothuis een 

ERB static in te richten. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Afmelding: Mart Wijker, Nadia Jongejan. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Maandag 15 augustus, 19.30 uur kazerne. Harrie en Ilona afwezig. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Harrie vakantie van 1/8 t/m 22/8 

• René vakantie van 23/7 t/m 9/8. 

• Dirk vakantie van 17/7 t/m 30/7. 

• Ilona vakantie 25/7 t/m 1/8. 

• Edwin vakantie 30/7 t/m 13/8. 


