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Notulen bestuursvergadering d.d. 26 oktober 2011 
 

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

Afwezig: Ron Zentveld (vakantie). 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211141 t/m 211159. 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111072 t/m 111083. 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Blad 3, punt 12. Afmelden voor fietsronde Dorpsvereniging De Parel was geen actiepunt voor Edwin, Arthur heeft dit 

afgehandeld. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: Gesprekken met leden organiseren, 22/9 operationeel BES overleg, 2
e
 C2000 portofoon, Voorstel + offerte ERB 

stickers, Ledenwervingsactie scholen, Uitn. Leden ehbo cursus, Kopie factuur opvragen GB van ehbo ver. Egm.Binnen, 

Bestedingsoverzicht 2011, Aanschaf lesboeken Lifesaver voor € 500,00, Uitschrijven 2 niet betalende C-leden, Afmelden 

voor consultatiebijeenkomst RN 14/9, 21/9 Bijeenkomst onderzoek zwembad, Polsen kandidaat bestuursleden (4x), Stukje 

in Redlijn over klusdag 10/9, Afmelden assistentie fietstocht Parel van Egmond, Start wintertrainingen + uitnodigingen 

leden verzenden. 

 

  

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas, en bankrekeningen € 5605,00. 

• Stand rente 2011 € 365,00. 

• De ingediende 5
e
 declaratie is door GB overgemaakt en ontvangen. 

• De 6
e
 declaratie van € 1350,00 gaat de deur uit. 

• De huidige speelruimte op de reserves bedraagt € 8000,00. Dit is buiten de reservering voor de inrichting van een nieuwe 

stallingsruimte. 

• De giftenpotjes (Redlijntjes) zijn geleegd. 

• Kas en stranddonaties worden nog met Harrie afgerekend. Totaalbedrag donaties €3500,00. 

• Totaal inkomsten ERB nu € 8158,00. 

• ERB verenigingsuitgave nu € 1800,00. 

• De afrekening van het strandfeest klopt. De kosten zullen we declareren bij GB. 

• Van RN is een factuur voor afname van PvB’s ontvangen van €342,50. Deze heeft Harrie retourneert aan RN. RN dient deze 

rechtstreeks naar GB te sturen. 

• GB heeft nog geen reactie gegeven op onze opmerkingen m.b.t. het boekingsoverzicht. 

• Harrie heeft een verzekeringsmatrix opgesteld. Edwin controleert dit nog. 

• Fam de Jong stopt met het innen van de stranddonaties. De wijze van innen willen we bij beide kampeerverenigingen 

harmoniseren. Per e-mail zullen we het ERB voorstel naar de verenigingen sturen. Daarna eventueel overleg plannen. 

• Vervanging 75pk buitenboordmotor voor de  EGM1.29 in 2012: Er is nu een grote reparatie van €800,00 nodig. De RN 

offerte voor een nieuwe 75pk buitenboordmotor is totaal €7520,00. Inruil schademotor € 1250,00 (Dit gaat in algemene 

middelen gemeente, kan niet in mindering op offerte)  Het bestuur besluit de aanvraag te doen bij GB omdat de kosten 

hoger zijn dan € 1000,00. Offerte en  aanvraag versturen naar Chris Sundermann. Dirk vraagt een digitale offerte op bij RN 

zonder inruil. René stuurt het verzoek naar GB. 

• Bestedingsoverzicht 2011. Op eigen begroting nog €32.000,00 te besteden. Op budget GB nog € 13.000,00.
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06 OVERLEG GEMEENTE BERGEN / OVERLEG BES-BRIGADES / SKR / REDNED. 

• Vergoeding strandwachten: GB betaalt €25,00 per dag per lid uit, de ERB wil €50,00 per dag. Dit zullen we mee gaan 

nemen in het beleidsstuk. 2011 is nu uit eigen middelen betaald (€ 2000,00). Het bestuur besluit bij GB aan te geven dat de 

strandbewaking op weekdagen niet door vrijwilligers maar door betaalde krachten zal worden ingevuld wanneer GB niet 

akkoord gaat met de aanpassing van de post vergoeding strandwachten.  

• De vergoeding aan strandwachten kan een verplichting m.b.t. loonheffing en afdracht aan belastingdienst met zich 

meebrengen (+  €1500,00 per jaar). ERB gaat niet opgeven. Arthur laat dit uitzoeken. 

• Operationeel overleg GB d.d. 22/9, zie eerder gestuurde mail, actiepunten: 

� Harrie maakt een meer gedetailleerde begroting opleidingen. 

� De evaluatie gif ampullen strand is geweest zonder ERB. Inmiddels is een brief naar GB gestuurd (111079). 

� Lekkage dak kazerne/loods. 

� Voortgang pilot Bergen (RN). De pilot schijnt volgens GB nog niet stopgezet te zijn, status verder onbekend. 

� Aanschaf 2
e
 C2000 portofoon. Inmiddels verzoek naar GB gestuurd (111077). 

� De strandpost wordt volgens opgave Brouwer gerepareerd en verder onderhouden. Om vervoersschade te 

voorkomen kunnen we bij GB opteren de strandpost tijdens de wintermaanden op het strand te laten staan (jaarrond 

exploitatie). Wel alle voorzieningen weghalen (trap etc.) 

� Volgend overleg is op donderdag 15/12. 

• Het beleidsplan zou eind oktober ter behandeling worden verspreid onder BES brigades. Dit blijkt niet haalbaar. GB noemt 

nu uiterlijk 24/11 als datum. Brigades dienen wel de tijd te krijgen om een reactie te geven. 

• Uitgaande stukken naar gemeente: 

� 111077: Aanvraag 2e C2000 portofoon. 

� 111078: Namens BES brigades aanvraag abonnement locator (van BRW Alkmaar/VR-NHN) t.b.v. de terreinvoertuigen. 

VR-NHN heeft enkele locators over. Zij kunnen deze onderbrengen bij reddingsbrigades. Een abonnement kost €30,00 

per maand. Verzoek namens BES brigades naar GB gestuurd (3x12x€30=€1080,00 per jaar). 

� 111079: Afhandeling/evaluatie actie gifbuisjes en onvrede afhandeling duinbranden m.b.t. RB's. Brief is naar B&W 

gestuurd, cc naar VR-NHN, BES brigades, Frank Tamis (RN), SKR-NHN, Burg. Hetty Hafkamp. Frank Tamis heeft 

inmiddels telefonisch gereageerd en neemt met veiligheidsbureau van VR-NHN contact op om met opstellen van 

scenariokaart de RB's niet te vergeten. 

• Er is een interview geweest voor het blad Noordwester van de Veiligheidsregio met RB Liaisons n.a.v. inzet buisjes op het 

strand. Uit de tekst van het interview blijkt de taak van een RB Liaison bij de personen zelf nog niet geheel duidelijk te zijn. 

• Vorming RVR: Binnenkort overleg.  

• Het voorzittersoverleg SKR is geweest en het verslag is ontvangen. Uitkomst is dat er een convenant wordt opgesteld 

tussen de brigades op organisatorisch vlak. De brigades kunnen dan met één stem spreken naar bv de veiligheidsregio. Een 

voorstel is nog niet ontvangen.  

• Er zijn meerdere (2) plannen voor een nieuw zwembad in Egmond aan Zee. De ERB mengt zich niet in de politieke 

discussie. Uiteraard is de ERB voor een zwembad in Egmond aan Zee. 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• 31/10 overleg over de uitkomst rapport Broeksma. Edwin, Werner, Dirk en Gerrit Zwart. 

• Invulling bestuursfuncties: Marc van Duin en Edwin de Groot hebben voor bestuursfunctie bedankt. Jasper Corts ziet het 

zitten op de functie PR. Melanie Kager staat niet negatief tegenover een bestuursfunctie op opleidingen, ze heeft het in 

beraad. Begin volgende week zal er contact met Edwin zijn. Strandzaken: Ron Zentveld, Voorzitter Werner Visser.  

• Voorstel Werner: bestuursetentje met huidige bestuur. Akkoord begin januari 2012. Edwin maakt voorstel datum/plaats. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Het dak van de loods is vervangen met isolatie aan buitenzijde. De isolatiefolie binnen aan plafond kan eraf. Tevens 

plafondherstel in keukentje (gipsplaten) en gruis opruimen. 

• De lekkage aan het dak van de kazerne is gerepareerd door A. Wesselingh. 

• Alle overlevingspakken hangen nu in de loods. 

• Aanschaf klein materiaal kan gedaan worden. 

• De waterscooter en de strandtrailer zijn voor onderhoud bij RN. 

• De EGM.0.19 heeft een nieuwe buitenboordmotor en heeft derhalve nu geen onderhoud nodig. 

• RN is gevraagd een keuringsrapport na de keuring van de redvesten te overleggen. Besloten wordt ieder jaar de CO2 

patronen preventief te vervangen. 
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• De koffiezetter en chiller graag voor reparatie naar Gopla. Dit i.v.m. mogelijke opgave aan GB wanneer deze in 2012 nieuw 

moeten worden aangeschaft (boven €500,00). 

• De PC (server) in de loods hoeft niet vervangen te worden. Deze draait nu alleen voor het alarm. 

• Voorstel aanschaf nieuwe koelkast voor kazerne, hoog model met vriesvak. De oude gaat naar strandpost. Bestuur 

akkoord. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• BAK is in de herfstvakantie vergeten een bus in te zetten voor het zwembadvervoer.  

• Nicole Horstman is ook dit seizoen begeleidster in de bus. 

• Het conditie zwemuurtje is vanaf dit seizoen weer in het leven geroepen tijdens de 2
e
 zwemgroep. Er komt een oproep in 

de Redlijn. 

• Corina Gravemaker is terug als instructeur in het zwembad. Dit verloopt goed. Ze wordt ook lid i.v.m. overgangsregeling. 

• Overgangsregeling Lifeguard loopt nog. Veel leden hebben hun papieren nog niet compleet ingeleverd. In november zal 

het afgerond worden en kan het de deur uit naar RN. De functiematrix is nog in ontwikkeling. 

• Vanaf volgende week gedurende 3 weken op 2 avonden (dinsdag en woensdag) ehbo herhaling toetsingsavonden. Er zijn 2 

kaderinstructeurs per avond. 

• Verzoek thema avond toedienen zuurstof. Deze wordt ingepland. 

• Beginnerscursus ehbo: deelname 3 ERB leden. Drie leden doen de cursus elders. Het ehbo diploma is overigens nodig voor 

het examen lifeguard. 

• Het bestuur besluit de ehbo cursuskosten voortaan door het Oranje Kruis aan ERB te laten factureren. Deze zullen we gaan 

declareren bij GB en de kosten in rekening brengen bij cursisten (actie Arthur). 

• De ERB is uitgenodigd voor de GB oefening nooddrinkwater op 27/10. We hebben ons hiervoor afgemeld. ERB zou dan 

beveiligingstaak krijgen. Dit is geen primaire taak. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• Afgelopen zondag zijn we 2x gealarmeerd. Flauwgevallen persoon in duingebied en kind van 8 jaar die zoek was. 

• 5/11 is de RN oefening “Hoge IJssel” te Zevenaar. 

• 13/11 Cyclo beachmarathon. ERB door RN gevraagd voor bewaking. 

• 13/11 intocht sinterklaas in Amsterdam, gevraagd door RB Almere voor assistentie met 1 snelle boot. 

• 19/11 intocht sinterkaas in Egmond aan Zee. 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• De scholenronde is afgerond. Alleen de uitstalling bij AH nog opruimen (Ron). 

• Er zijn 2 offertes aangevraagd voor nieuwe ERB stickers. Voorstel ontwerp naar bestuursleden sturen (Ron). 

• Uitgave Redlijn na vakantie (27/10).  Nog verzoek voor input. 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• De kerstkien is zaterdag 10/12. Het bestuur besluit dit wederom in de Pr. Hendrikstichting te doen, ruimte nog boeken. 

Ron vragen via Joke de reservering te doen. N.a.v. de vorige editie hebben we besloten meer vanuit de leden te laten 

organiseren. Er zal een oproep in de Redlijn en website geplaatst moeten worden. Prijzenpot als 2010. 

• Nieuwjaarsreceptie 2012 op zaterdag 7 januari vanaf 16.00 uur (is na ATB race). 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Afmelding: Geerte Hoijtink, Tom Koopman, Mees Kuijper, Nick Heesbeen. 

• Aantal nieuwe leden is 7. Uit de scholenronde zijn 3 nieuwe jeugdleden gekomen. 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Woensdag 30/11, 19.30 uur in de kazerne. 

 

15 RONDVRAAG. 

• Dirk: Jasper is de kazernesleutel kwijt. Hij krijgt van René een nieuwe. 

• Arthur is van 28/10 t/m 3/11 met vakantie. 

• Ilona: Stelt voor om in een schriftje bij te houden wat wanneer gedaan is met het kazernecorfee. Bestuur akkoord. 

• Ron, Ilona, Werner, Dirk, René zijn van 5/11 t/m 7/11 een lang weekend weg. 


