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Notulen bestuursvergadering d.d 13 maart 2012 
 

Aanwezig: Werner Visser, René Groen, Harrie de Goede, Dirk Sander, Ilona Kriele, Ron Zentveld, Melanie Kager, Jasper Corts 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 212015 t/m 212018. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 112011 t/m 112014. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Geen op en aanmerkingen. 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Operationeel jaarverslag incl. verzending, Contributies 2012, AV 20/02, Invullen opleidingsmatrix, Plannen 

operationeel overleg brigades, Locator + antenne naar ERB, Contact GB afbouwfase nw voertuig, 23/2 klankbord overleg 

boothuis. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• De 2
e
 declaratie naar GB bedraagt € 2.358,00. 

• ERB uitgaven: nog niets dit jaar. 

• ERB inkomsten: € 400,00 ½ marathon vergoeding. Totaal inkomsten is nu € 1.232,00. 

• Contributie 2012: 128 leden via automatisch incasso en 15 leden via een acceptgirokaarten zijn verstuurd. 

• De stranddonaties 2011 moeten nog afgerekend worden met Margreet de Jong. Kampeervereniging Van Speijk wil op de 

oude voet verder via Ronald Best. Hier volgt nog overleg over (Harrie). 

• Het hulpverlenermagazine houden we aan. Adreswijziging(en) nog doorgeven.  

• Op 5/3 is een bestedingslijst van GB ontvangen. Uitgave 2012 €11160,00. Deze lijst dient nog opgeschoond te worden. 

 

 

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

• Voortgang planning strandwachtvergoeding: Op 5/3 is een brief (nr.111012) naar B&W van GB verstuurd. Indien de 

gemeente over 1 week nog geen ontvangstbevestiging heeft verstuurd zullen we de burgemeester benaderen (op 14/3 

ontvangstbevestiging ontvangen). 

• De nieuwe informatieborden van de provincie worden momenteel geplaatst. De foute plaatjes op het nieuwe 

provinciebord nemen we mee naar het operationele overleg met GB (actie René, cc naar BES brigades). GB heeft al 

gevraagd naar de consequentie voor aanschaf en gebruik van vermelde vlaggen en borden. 
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07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Door de nieuwe bestuurssamenstelling zijn de volgende functies gewijzigd: Melanie neemt de functie opleidingen van 

Ilona over. Jasper neemt de vacante functie PR van Ron over. Ron heeft per 1 januari de functie strandzaken. René stuurt 

de nieuwe  bestuurssamenstelling naar onze relaties. Er worden geen mobiele telefoonnummers vermeld. 

• Melanie ontvangt nog een kazernesleutel (van Arthur). 

• Er dient een organisatie opgezet te worden voor alle opleidingen/oefeningen. Het voorstel van René (organogram) 

inclusief de oefeningen wordt verder uitgewerkt in de commissie opleidingen. Dit jaar wordt gebruikt om de commissie 

vorm te geven (start na het zomerseizoen). 

• Voortgang huisvesting bij KNRM boothuis: 23/2 is een klankbordoverleg geweest. Ron was namens de ERB aanwezig. De 

grote lijnen zijn uitgezet en stuiten niet op bezwaren vanuit de klankbordgroep (o.a. VVE, bewoners omgeving, 

strandexploitanten en KNRM/ERB/Pinck-combinatie). V.w.b. het bouwen in het duin dient nog goedkeuring te komen van 

het Hoogheemraadschap en dient de financiële consequentie onderbouwd te worden. In het volgende overleg komen 

meer uitgewerkte plannen door GB aan de orde. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Voortgang werkgroep vervanging terreinauto: De voertuigen zijn besteld bij All American Import en zijn inmiddels in 

Nederland. Op 8/3 is er een werkgroep overleg geweest waarbij Electrostart aanwezig was voor de inbouw van de 

elektrische apparatuur. Naar aanleiding van dit overleg en de stand van zaken spelen de volgende onderwerpen: 

� De werkgroep kan de voertuigen verder laten inbouwen conform advies. 

� Navigatie voor het duingebied draait alleen op een palmtop. Idee om CityGis te gebruiken wanneer budget over blijft. 

� Onderhoud aan voertuigen nog laten vastleggen. Genoemd wordt een dealer in Schoorl. 

� De locator wordt in het nieuwe voertuig ingebouwd. Sem van Drunen heeft deze nog in bezit; er dient namelijk nog 

een geschikte antenne besteld te worden (€160,00). 

• De meldtafel is elektrisch aangepast met nieuwe kabels en voedingspunten. 

• Er is nieuw liertouw besteld voor de tractor. 

• De overlevingspakken zijn retour na onderhoud/keuring. 

• De nieuwe waterscooter is eind volgende maand klaar, en wordt momenteel in  kleur gespoten. 

• Het onderhoud aan de cv-ketels in de kazerne is uitgevoerd door A.H. Wesselingh. 

• Er wordt een noodverlichtingarmatuur in de hal van de loods gemonteerd om de loods beter te verlichten bij het sluiten 

van de roldeur. 

• De plafondplaten in de instructieruimte van de kazerne dienen nog vervangen te worden (Dirk). 

• De communicatieset van de waterscooter is terug en werkt. Tijdens testvaren wederom testen. 

• De straalverbinding tussen de loods en de kazerne wordt zaterdag 24/3 geïnstalleerd. 

• Bekeken wordt of we kunnen meeliften met de brandweer in de vervanging van de C2000 randapparatuur voor het 

nieuwe voertuig. Marc van Duin heeft info vanuit een brandweer werkgroep. René gaat dit via onze kanalen in gang 

zetten. 

• 28 maart verplaatsing strandpost. We houden GB aan een afbouwperiode van 2 weken. De klusdag van 14 april wordt 

ingepland voor het zomerklaar maken van de post (nieuwsbrief René). 24/3 wordt de post vervoersgereed gemaakt. 

• Het defect aan het weerstation betreft een stekkerverbinding. We laten dit via Martijn Visser herstellen. 

• De zwembadkist voor opleidingen dient te worden aangepast ivm de nieuwe flippers. De OC gaat onderzoek doen. 

• Martijn Visser wordt gevraagd de telefoonverbinding van de strandpost in orde te maken na de plaatsing van de post op 

het strand. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Ilona en Arthur maken nog een afspraak voor de overdracht van taken. 

• De lopende zaken voor opleidingen nemen Melanie en Ilona nog door. 

• Het zwembadexamen op 19/4 is geregeld. Werner is namens het bestuur aanwezig. 

• De theorielessen voor de lifesaveropleiding zijn begonnen. 

• Het lifeguarddiploma is 3 jaar geldig. RN heeft een licentieregeling geschreven (concept), deze staat in dropbox 

(opleidingen). We dienen uit te zoeken wat er door RN al geregeld is (wat is verplicht), hoe we zelf dit gaan aanpakken 

(PvA), hoe te borgen en te bewaken. En bovenal wie dit gaat doen. 

• De basisinstructie rijvaardigheid Toyota gaan we in eigen beheer organiseren. 
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10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Afgelopen periode zijn er 2 alarmeringen vanuit de GMK geweest waarbij de ERB is ingezet. 

• Marc van Duin heeft de RN C2000 bijeenkomst bezocht (implementatie). De C2000 mobilofoon in de RN Rescue 3 is 

geprogrammeerd en er komt een portofoon, geprogrammeerd met landelijke fleetmap. 

• Ron heeft een voorstel gemaakt voor een nieuw inzetformulier n.a.v. een nieuwe uitvraagprocedure welke de meldkamer 

nu hanteert. Het concept staat in dropbox. Opmerkingen naar Ron. 

• Voorstel aanschaf actioncam. Bij gebruik tijdens een hulpverlening heb je te maken met privacyrecht, en kan problemen 

veroorzaken. Bestuur besluit tot aanschaf. Echter de voorwaarde is alleen gebruik voor trainingsdoeleinden en PR. Hier 

zullen we beleid op gaan maken en opnemen in het Huishoudelijk Reglement.  

• Voorstel aanschaf P2000 monitor voor de strandpost. Bestuur is van mening dat er operationeel geen voordeel aanwezig 

is. Daarnaast mag een P2000 lichtkrant niet in een openbare ruimte geplaatst worden. Bestuur besluit een extra (kleine) 

pager in de meldtafel te monteren. 

• 19/3 en 21/3 is de P2000 zendmast bij Castricum niet operationeel. Alarmering loopt dan via de communicator (SMS). 

• De programmering van het info scherm strandpost wordt door Alex Haans opgepakt. 

• Melanie en Jasper kunnen een P2000 pager ontvangen. 

• De brandweer gaat nieuwe pagers met het beschikbaarheids systeem proberen. 

• De presentielijst van alarmploeg wordt door Ron bijgehouden. 

• Voor het weekstrandwachtrooster zijn we nog op zoek naar chauffeurs. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Het operationele jaarverslag 2011 is gereed en wordt deze week verstuurd. 

• Jasper heeft een verzoek voor medewerking aan de Egmondkrant gehad. Inmiddels heeft hij een interview afgegeven. 

• De P2000 widget op de website werkt niet.  Jasper neemt contact op met Leroy van D2O. 

• Schoolbezoek in Heiloo geweest met een stukje in de Uitkijkpost. 

• Er is een verzoek van de politie De Koggen ontvangen voor een bezoek aan de strandpost. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Notulen ledenvergadering d.d. 20-02-2012: Notulen akkoord. De notulen en de hand-outs van de presentatie worden in de 

volgende Redlijn opgenomen (dropbox) en worden op de website gepubliceerd. 

• De loopwedstrijd Jan Knippenberg Memorial op 5/4 gaat mogelijk niet door ivm het kostenplaatje voor de  bewaking. We 

wachten af. 

• Jaarkalender: Afschouw strandpost met GB, bijwerken telefoon en alarmgegevens, concept strandwachtrooster gereed. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Afgemeld zijn: Niels Pastijn, Puck Horstman, Madelon Pepping, Nina Arendse 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Woensdag 11 april, 19.30 uur in de kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Ron vraagt naar de evaluatie over de invulling van de functie materiaalcommissaris. Dirk geeft aan dat het goed gaat. 

• Dirk heeft 2 propellers verkocht voor € 75,00. Bedrag zit in kazernepot. 

• Ilona heeft komende periode minder tijd voor ERB als gevolg van het opleidingstraject voor haar nieuwe betrekking bij 

ambulancedienst. 


