
  
notulen bestuursvergadering blad 1

Notulen bestuursvergadering d.d 30 november 2011 
 

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

Afwezig: Edwin Buis 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211161 t/m 211175. 

• 211168; BALV RN 17/12. René meldt ons af. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111084 t/m 111094. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Blad 3, punt 9.9: Factuur van de organiserende vereniging (niet van het Oranje Kruis) opvragen voor beginnerscursus. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Cursusmateriaal ehbo op website, Organiseren bijeenkomst alarmploeg, Vaststellen datum jaarvergadering 

volgend jaar, Offertes investeringsplan volgend jaar, Declareren kosten strandfeest bij GB, Offerte en aanvraag 75pk 

buitenboordmotor naar GB, Verhogen strandwachtvergoeding in budget GB, 15/12 Operationeel overleg GB, Factuur 

Oranje Kruis ehbo cursus, 5/11 RN oefening Hoge IJssel, 13/11 bewaking ATB strandrace, 13/11 beveiliging intocht 

sinterklaas A’dam, 19/11 intocht sinterklaas Egmond aan Zee, 10/12 Kerstkien Pr. Hendrikstichting, Nieuwe kazernesleutel 

Jasper Corts. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas, bank, giro totaal €9100,00. 

• Aan kasdonaties is € 536,00 afgerekend. 

• De 6
e
 declaratie van €3508,00  is reeds van GB ontvangen. 

• De kosten van het strandfeest vergoed door GB. 

• Aan ERB inkomsten totaal € 8991,00 ontvangen. 

• Totaal ERB uitgaven bedraagt € 840,00. 

• Totaalsaldo €34500,00 (kas en reserve). 

• Van GB is op 1/11 weer een bestedingslijst ontvangen. Totaal uitgave ERB € 49360,00. 

• Harrie zal de verzekeringsmatrix met Edwin doornemen, daarna nog even contact met de overige brigades. 

 

 

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

• Vervanging 75pk buitenboordmotor EGM1.29: Na goedkeuring van de voorjaarsnota 2012 kan de motor besteld worden, 

medio juni 2012. René stely voor de huidige motor door RN te laten repareren en de nieuwe motor aan te schaffen na 

seizoen 2012. Best akkoord. René zal de reparatiekosten aan GB opgeven, na reactie GB opdracht aan RN. 

• Het operationele overleg van 15/12 wordt verplaatst naar februari 2012 i.o.m. alle betrokkenen. Dringende zaken kunnen 

via e-mail. 
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• 29/11 is het overleg over het beleidsplan reddingsbrigades gehouden met GB. Besproken punten:  

� Er is vooraf telefonisch overleg geweest tussen GB - Linda de Groot en de brigadevoorzitters. Linda heeft naar 

aanleiding hiervan via de e-mail gereageerd waar ze het beleidsplan gaat aanpassen (zie bijlage). In het overleg zijn 

nog enkele zaken doorgenomen, zie hieronder. 

� Het beleidsplan wordt aangepast n.a.v. op en aanmerkingen van de BES brigades. De aangepaste versie zal volgende 

week naar de brigades gestuurd worden. Uiterlijk 9/12 met opmerkingen retour GB - Linda de Groot. 

� Er is nog geen antwoord uit de gemeentelijke organisatie over het verhogen van de vergoeding strandwachten naar 

€50,00 p.p. per week 

� Er komt een financieel overleg tussen penningmeesters van de brigades, de budgethouder en controller van GB. Hier 

komt het eigen vermogen van brigades aan de orde. We geven onze reserve niet op aan GB. 

� Het BES opleidingsbureau dient een herstart te krijgen. 

� Brigades kunnen in specifieke gevallen gebruik maken van juristen van GB. 

� De bewakingsperiode wordt juni-juli-aug, operationeel tussen 10.00 – 18.00 uur. 

� Het vaartuig van RN dient te worden meegenomen in materieelbestand (aantal boten). Wanneer RN besluit de 

bruikleenovereenkomst te beëindigen of een vlet te stationeren zal GB een extra snelle boot moeten kopen. 

� GB weet nog niet hoe om te gaan met de onbewaakte strandvlakken (voor Egmond tussen strandpaal 35.500-36.500, 

39.500-40.000 en 41.000-43.000). We hebben nogmaals aangegeven dat voor het  strand Egmond-Binnen een extra 

snelle boot beschikbaar moet zijn. We wachten of dat wordt overgenomen en het stuk. 

� GB gaat in 2012 onderzoek doen naar de noodzaak van een tractor. Tot die tijd geen aanpassing van het 

materieelbestand. 

• 7/12 is het 1
e
 overleg van de RVR-NHN, 20.00 uur in Schoorl (BRW-kazerne). René, Ron en Dirk gaan heen. 

• Van GB is nog geen antwoord ontvangen op ons schrijven over de aanvraag van een 2
e
 C2000 portofoon. RN schijnt nu 

goedkeuring te hebben op gebruik C2000. Reddingseenheden die reeds een C2000 mobilofoon hebben krijgen aanvullend 

een C2000 portofoon. Ook deze portofoon kunnen we op de strandpost gaan gebruiken om op C2000 uit te luisteren. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Bestuurskalender 2012 (bijlage), akkoord. 

• Bestuursetentje is dinsdag 20/12, incl. partners. 

• Het PvE voor een ERB onderkomen dient alleen nog te worden aangevuld met maatvoeringen (Ron/Harrie. Medio januari 

2012 zal er een overleg zijn met de KNRM en de Pinck over de visie ontwikkeling Ontwerp ons Derp. De uitnodiging 

wachten we af. Werner zal namens de ERB de gesprekken bijwonen en onze ideeën toelichten. 

• Het schoonmaakrooster van de kazerne gaat goed. In 2012 zal dit een vervolg krijgen. Alleen nog schriftje maken van 

gedane werkzaamheden (René). 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• In 2012 staan 12 parka’s ter vervanging. Besloten wordt per stuk te vervangen wanneer een jas stuk is. 

• De vervanging van de scanner, mobilofoon en kopieermachine wordt doorgeschoven. 

• Er zijn 4 nieuwe (gevulde) ehbo koffers en een brandblusser (tractor) aangeschaft. 

• Er is een garage krik aangeschaft. 

• Tijdens de afgelopen klusdagen is de loods opgeruimd. 

• De kast van de RN-reddingseenheid is nagekeken. Er is onduidelijkheid over de standaarduitrusting van de 

reddingseenheid. Dirk heeft deze opgevraagd bij RN. 

• Lege zuurstofflessen kunnen retour leverancier (Arthur vraagt contactgegevens leverancier bij Edwin).Er moet een betere 

discipline komen om de zuurstofflessen duidelijk te labelen (vol=groen, leeg=rood). 

• De EGM149 is voor onderhoud bij RN.  

• Ook de overlevingspakken zijn voor onderhoud. RN is gevraagd voor een keuringsrapport per pak. 

• Afgelopen zondag is de waardebepaling door All-American Import geweest voor de Landrover i.v.m. inruil 2012. 

• De EGM139, 15pk buitenboordmotor en de tractor moeten nog onderhoud krijgen. 

• Edwin de Groot stopt met het voorzitterschap van de OC. Het gaat beter inzake communicatie waardoor zijn rol minder 

van belang is geworden. Nick Wittebrood krijgt een eigen taak binnen de OC. 

• De accu van de Landrover was onlangs weer leeg, de oplader werkte niet goed. Dit is inmiddels opgelost. 

• De nieuwe waterscooter is besteld. Alle kosten zijn voor RN (boot, aluminium trailer). Wanneer RN de trailer niet vergoed, 

betalen we deze uit eigen middelen. 

• René stelt voor nieuwe statafels aan te schaffen. Bestuur akkoord. We wachten een aanbieding af (Werner). 

• De terrasheater in de loods kan weg. Deze is defect. 

• De lamellen voor de kozijnen in de kazerne zijn ingemeten. Status verder onbekend (navraag bij Edwin). 
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09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• Er zijn extra flippers besteld, maat 47. 

• Er is een wijziging doorgevoerd in de exameneisen voor de Lifesaverdiploma’s. Aangelijnd onderwater zwemmen is eruit. 

• 21/12 wordt een algemene informatie avond gehouden over de waterhulpverleningslijn. Ilona regelt een afvaardiging. 

• Evaluatie oefening ERB-KNRM 23/8: Aandachtspunten bij volgende oefeningen/acties meenemen. Hierbij gaat het om 

herkenbaarheid, communicatie ERB-KNRM via RN kanaal 4. Bedelving in oefenbox opnemen. Denk aan inzet van ervaren 

leden bij een incident. 

• De werkgroep oefeningen dient nieuw leven inblazen te worden en zal meer structuur moeten krijgen. Meenemen naar 

AV 2012. 

• De nieuwe opzet van de ehbo lessen door competentie gericht te werken is een succes. De nieuwe wijze vraagt wel meer 

voorbereiding en administratie daarna. Leden die niet zijn geweest krijgen een herinnering. 

• Ehbo cursusmateriaal staat (deels) op de website. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Bijeenkomst alarmploeg 23/11. Actiepunten (Ron): 

� Actiepunten gemaild. Voor de workshop zuurstof alarmploeg uitnodigen. 

� Procedures/protocollen staan in dropbox, deze ook op de website plaatsen (Ron). 

� POI in navigatie Landrover programmeren. 

� Meerdere oefeningen voor alarmploeg organiseren. 

� Alarmeringteksten P2000 duidelijker. Meenemen naar SKR. 

• Ter info: KNRM station Katwijk gaat in de winterperiode als proef ook met een waterscooter uitrukken. 

• Afwikkeling inzet buisjes 29/6, Frank Tamis. Veiligheidsregio wilde brigades niet betrekken in evaluatie. 

• Aanvragen voor bewaking van de ½ marathon de ATB race en de wandelmarathon zijn ontvangen. Ron regelt mensen. 

• In de afgelopen periode is er 1 alarmering geweest. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Websitebezoek staat op 100-120 bezoeken per week. 

• De fotosite dient nog gevuld  te worden (Ron). 

• De Redlijn editie november is uitgegeven. 

• Er liggen nog privéspullen in de kazerne en loods. René zal een e-mail naar de leden sturen om eigendommen op te halen. 

Achtergebleven spullen worden na 1 januari 2012 weggegooid. 

• RN geeft binnenkort een workshop mediatraining. Ron heeft Jasper Corts opgegeven. 

• Ron maakt nog ontwerp voor de nieuwe ERB stickers. De prijs ligt rond €400,00. Bestuur akkoord. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Kerstkien: Uitnodigingen naar leden, Dorpsgenoten en Contact. Tevens mededeling in C1000. Prijzengeld € 1200,00. Ilona 

en Ron regelen prijzen. Indien opkomst leden minimaal is, dan besluit het bestuur te stoppen met het organiseren van de 

kerstkien per 2012. 

• Nieuwjaarsreceptie 7/1:  Werner regelt dit. 

• Kerstkransen 2011 (bijlage): Ron regelt dit voor 8/12. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Aanmelding ontvangen van Pim Schönig, jeugdlid. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Donderdag 12 januari, 19.30 uur kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• René: Na vertrek van Edwin naar Frankrijk zal Werner per 12/1 als interim voorzitter optreden. 


