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Notulen bestuursvergadering d.d 1 maart 2011 
 

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

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211014 t/m 211019. 

• Nagekomen 211020; Stand van zaken RB Liaison van Frank Tamis, RN. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111009 t/m 111013. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op of aanmerkingen. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: 16/2 Jan Blok 50 jaar, Contributie 2011, 21/2 ALV, 14/2 examen ehbo cursus, 22/2 ovl GB 

bewakingsprofiel/SLA, Beleid cadeaus aan leden, Budget 2011 op agenda harmonisatieovl. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas/bank/giro € 6172,00 

• De 1
e
 declaratie naar GB is op 15/2 ontvangen. 

• De 2
e
 declaratie gaat binnenkort naar GB. 

• De incassobatch voor de contributie 2011 staat op 3/3 (133 leden) 

• Er gaan 33 acceptgirokaarten uit voor de contributie 2011, inclusief machtigingsformulier voor incasso vanaf 2012. 

• Edwin stelt voor om op de ALV voortaan alleen het ERB deel van de begroting/reële cijfers te laten zien. Het GB deel is niet 

te verantwoorden. 

• Harrie en Arthur regelen de terugbetaling aan de geslaagden van de ehbo cursus 2010/2011. 

 

 

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

• Overleg  gemeente Bergen 22/2: Besloten dat de BES brigades ieder voor half april met een voorstel invulling 

bewakingsprofiel komen in de 3 varianten (budget neutraal, ruim en uitgekleed). Het volgend overleg wordt  eind april 

gepland. Uiteindelijk zal ons voorstel tot een overeenkomst (SLA) in de raadsvergadering van december 2011 behandeld. 

Om dit te halen zal het totale BES voorstel in september klaar moeten zijn. René en Ron gaan het ERB voorstel schrijven. 

• Het volgende harmonisatieoverleg wordt door Chris Sundermann gepland. Edwin zal de volgende agendapunten laten 

opnemen: Beschikbaar budget 2011 en 2012 voor ERB, Verzekeringen, verhogen limiet tankpas vrijhouden werf, Aanschaf 

nieuwe pagers, Locatie winterstalling strandpost slecht bereikbaar, voortgang werkgroep vervanging terreinvoertuig. 

• Datum verplaatsing strandpost: 14 april. 

• Ron heeft een informatiestuk over de waterscooter naar de SKR-NHN gestuurd. 

• De functie RB Liaison start op 7/3. De ERB kaderfunctie blijft bestaan. Vanuit RN wordt nog een verdere schriftelijke uitleg 

over de functie gegeven. Als deze uitleg voor ons onvoldoende is, zullen we Frank Tamis uitnodigen voor een mondelinge 

toelichting.
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• Beleid zwemvesten naar aanleiding van het antwoord van RN op onze brief 111006: Aan RN wordt extra uitleg gevraagd  

over de 3
e
 alinea van de Secumarbrief. Daarnaast zullen we positief antwoorden op het verzoek van RN/Secumar voor een 

test in het zwembad. In het HH-reglement zullen we het beleid m.b.t. zwemvesten aanscherpen, nl: 

o Niet-leden mogen niet meevaren in onze boten. 

o Instructie aan alle leden voor gebruik van Viking pakken en zwemvesten. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• ALV 21/2: Opkomst matig (27 leden).  

• Uitkomsten stellingen uit ALV: Edwin gaat gesprekken met leden organiseren in groepjes per leeftijdscategorie. Naar de 

andere uitkomsten zullen we later bekijken. De uitkomsten worden ook opgenomen in de volgende Redlijn. 

• Dirk materiaalcommissaris. Bestuurswijziging doorgeven aan RB Bergen, Schoorl, Gemeente Bergen, RedNed, vd Steen, 

KvK e.a. 

• Besloten wordt bij de aanmeldingsformulieren voortaan ook het machtigingsformulier voor incasso van de contributie bij 

te voegen. Tevens dient in de 1
e
 week van november (jaarlijks) de nieuwe leden in het zwembad gecheckt te worden met 

de ledenadministratie. Jaarlijkse actiepunten opnemen in de jaarkalender. 

• Voorstel tarieven presentjes ERB met enkele aanpassingen akkoord. Definitieve versie in dropbox. 

• Werner stelt voor om een ERB kaart te ontwerpen. Dirk wordt gevraagd een foto hiervoor te maken. Bestuur akkoord. 

• Ontwerptekst in de brieven aan LUB leden is vastgesteld. Allereerst worden de betreffende leden eerst gevraagd actief lid 

te blijven. 

• Besloten wordt een externe harde schijf voor de back-up aan te schaffen tbv het secretariaat. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Vervanging zwemvesten: Het bestuur besluit om 10 + 4 stuks half automaat zwemvesten 275N aan te schaffen en 3 

volautomatische zwemvesten op advies van RN. 

• Door de aanstelling van Dirk als materiaalcommissaris zal op de volgende OC vergadering (vr. 18/3) de commissie uitleg 

gegeven worden over de werkwijze van de OC en verantwoordelijkhedenvoor de OC leden. Edwin de Groot zal in ieder 

geval gevraagd worden voorzitter van het overleg te blijven en de notulen te verzorgen. Dirk wil in ieder geval een 

duidelijke onderhoudsplanning maken. 

• De vlaggenmast kan besteld worden (Dirk). 

• De bestelling naar RN voor de 15pk buitenboordmotor, dekzeil en redvesten (14+3) moet nog verstuurd worden (René). 

• Er komt een nieuwe kist voor de zwembadopleidingen 

• Herkeuring hijsmiddelen in de kazerne is aangevraagd bij Van Gool. Tevens zal er een 4-sprong besteld worden. 

• Er dient een extra WCD tbv de lader van de portofoons in de loods te komen. Tevens een extra WCD in de keuken van de 

kazerne. Dirk zal Martijn Visser vragen dit uit te voeren. 

• De tube van de EGM1.39 loopt nog steeds langzaam leeg. Actie RN. 

• Er worden nieuwe lieren tbv de strandtrailers besteld bij RN. 

• De accu’s van de waterdichte portofoon dienen vervangen te worden (2x). Bekeken wordt of dit onder garantie valt. 

• Mobilofoon “Egmond” 2 is zoek. Deze dient nog ter reparatie bij Telecom HHW te worden aangeboden. 

• Alle kantelmechanismen van de vlaggenmasten op de zeeduin dienen nagekeken te worden, enkele zijn  door 

werkzaamheden beschadigd. 

• De tractor heeft nog een reparatie aan een gasveer nodig voor het seizoen. 

• Het defect aan de overheaddeur in de kazerne schijnt door Sven reeds aan GB (Chris) gemeld te zijn. Dirk zal navraag doen 

bij Chris. 

• Het dak van de strandpost is lek. Dit dient te worden meegenomen in de afschouw van de verplaatsing naar het strand. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Verzoek voor chauffeursopleiding Rick van Vemde. Bestuur akkoord. 

• De eerder via de e-mail aangekaarte problemen in de bus zijn terecht, maar BAK heeft verder geen klacht ingediend. 

Vorige week kwam er geen bus van BAK opdagen. Enkele ouders hebben hierna gereden en is voor de tweede groep een 

bus opgeroepen.  De ouders die hebben gereden, hebben een bloemetje ontvangen. 

• Nicole Horstman heeft zich aangemeld als begeleidster op de bus. 

• RN heeft de theorieboeken voor de nieuwe opleidingen nog niet beschikbaar. Dit jaar werken we nog met de oude 

boeken. Ilona zal wel een reactie naar RN sturen. 
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• De examencommissie is positief over de aangevraagde vrijstelling voor het diploma (junior) lifeguard voor leden die hun 

BES diploma hebben behaald. Men vraagt wel om het cursusmateriaal te sturen (Arthur). 

• Maandag 7 maart is de evaluatie over de opleiding waterscooter 2010, en de opzet van een plan van aanpak voor het 

komende seizoen. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Uit ALV: Gebruik Bad Noord tijdens zandsuppletie mogelijk? De werkzaamheden op het strand zullen we volgen en 

wanneer nodig de alarmploeg informeren. Werner zal een sleutelronde langs paaltjes en slagbomen doen. 

• Er zijn nog niet zo veel aanmeldingen voor het strandwachtrooster. 

• Afgelopen week was er een alarmering vanwege een stoffelijk overschot ten noorden van Bergen aan Zee. Het lichaam is, 

op verzoek van de aanwezige politiefunctionarissen, in een lijkzak in de Landrover afgevoerd. Het bestuur besluit een 

duidelijk protocol te maken inzake een stoffelijk overschot (actie Edwin). Van het uitvaartcentrum mogen we een kunststof 

bak gebruiken voor transport. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Uit ALV: procedures/protocollen HH-reglement op website. Wordt opgenomen. 

• De website wordt momenteel gebouwd, volgende week is het concept gereed. 

• De mailbox van calamiteiten.info is vol. Ron zal dit adres wijzigen in strandzaken@reddingsbrigade.info. 

• Ron heeft een offerte aangevraagd voor het aanvullen van de voorraad brigadekleding. Kosten € 1400,00. Bestuur besluit 

voor maximaal € 1000,00 excl BTW aan te schaffen. 

• Ron stelt voor om naamstickers (strijkbaar) voor brigade kleding aan te schaffen. Kosten 2011 € 300,00 (éénmalig). Daarna 

€ 4,00 per set van 16 stickers per lid. Bestuur akkoord. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Niets te melden. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Niets te melden. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Woensdag 6 april, 19.30 uur, kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Edwin is van 20/3 t/m 26/3 voor een Total bijeenkomst in Parijs. 


