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Notulen bestuursvergadering d.d. 12 september 2011 
 

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

agendapunt 6) 

 

 

01 INGEKOMEN STUKKEN. 

• 211125 t/m 211140. 

 

 

02 UITGAANDE STUKKEN. 

• 111067 t/m 111071. 

 

 

03 NOTULEN VORIGE BESTUURSVERGADERING. 

• Blad 1, punt 5.5; RN factuur is niet voor de geleverde sjerp voor de waterscooter, maar voor kabels van de Rescue 3. 

Factuur naar GB. 

• Blad 2, punt 7.6; Margreet heeft niet haar been, maar haar voet gebroken. 

 

 

04 ACTIELIJST VORIGE VERGADERING. 

• AFVOEREN: ERB kaart, Update evaluatie seizoen 2010, 21/9 25 jarig huwelijk Harrie en Ingrid, Verzoek aanvullende 

vergoeding str.wachten, 29/8 SKR overleg voorzitters, Strandpost verder schoonmaken n.a.v. brand, Attentie Margreet de 

Jong, Schoonmaakrooster kazerne, 1/9 lifeguardexamens, Klachtformulier naar meldkamer, Attentie Thijs Biesboer, 

Afblazen BES wedstrijden. 

 

 

05 ERB FINANCIEEL. 

• Saldo kas-bank-giro: € 5273,00 

• 5
e
 declaratie is naar GB verstuurd: € 2858,00. 

• De aanvraag voor de aanvullende strandwachtvergoeding 2011 naar het operationele BES overleg op 22/9.  

• Harrie heeft bestuursvergoedingen 2011 overgemaakt. 

• Saldo totaal €32185,00. 

• Opbrengst giftenpot strandpost: € 214,00. 

• Inkomsten 2011 € 7893,00. 

• ERB uitgave € 1768,00 

• Factuur KPN is reparatie telefooncentrale strandpost: € 242,00 

• Bestedingslijst d.d. 2/9 van GB is ontvangen en verwerkt. 

• EHBO ver. Egmond heeft een factuur van €286,00 naar GB gestuurd voor ERB. Dit is voor ons onbekend. Harrie vraagt 

kopie bij GB. 

• Harrie maakt financieel overzicht 2011 voor de volgende BV. 

• Aanschaf 45 st. Lifesaver cursusboeken à € 12,00 p.st. voor het aankomende winterseizoen. Harrie maakt melding naar GB 

voor € 500,00. 

• Er dienen nieuwe ehbo koffers (3 st.) en een (1) rampenzak voor de boten aangeschaft te worden. Totaalkosten € 140,00. 

Bestuur akkoord. 

• René zal de volgende C-leden uitschrijven: Edith Schol, Cobus Visser. 
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06 OVERLEG GEMEENTE BERGEN / OVERLEG BES-BRIGADES / SKR / REDNED. 

• Voorzittersoverleg SKR d.d. 29/8, zie eerder gestuurde e-mail. 

� Brigades in de regio NHN zullen een convenant opstellen om als 1 gesprekspartner op te kunnen treden naar VR-NHN 

RN en andere instanties. Frits Westerkamp blijft, ondanks zijn wethouderschap in de gemeente Langelijk, voorzitter en 

krijgt meer mandaat. 

Vragen en opmerkingen: 

� RN gaat binnen RVR financiën op zich nemen. Waar haalt RN de middelen vandaan en geldt dit voor de hele 

operationele taak of alleen de rampenvloot? 

� Bijdrage BZK aan RN gaat over 5 jaar naar veiligheidsregio’s. 

� Pilot gemeente Bergen is afgeblazen. Is bij GB en VR slecht gevallen en zet positie RN en RB’s onder druk. 

� RN en KNRM moeten naast elkaar/met elkaar optreden. 

• Consultatiebijeenkomst RN 14/9. ERB kan niet heen. René meldt ons af. 

• Operationeel overleg BES brigades 22/9. Punten ERB: 

� Verzekeringen 

� Winterstalling strandpost 

� Aanschaf extra C2000 portofoon 

� Reparaties kazerne en loods 

� Afhandeling brand strandpost 

� Stand van zaken terreinwagen 

� Strandwachtvergoeding 2011 

� Ledenbijdrage 2011 

• Voortgang brandschade/herstel van de strandpost door Brouwer ligt bij GB. 

• De discussie rond de RB Liaison is nog niet afgerond. Meenemen naar het volgende SKR-overleg. 

• Nieuwbouw KNRM/Pinck: Ron maakt het PvE. De commissie van de KNRM heeft het ERB voorstel in hun commissieoverleg 

besproken en is positief ontvangen. Binnenkort zal een gezamenlijk overleg gehouden worden. 

• 21/9 is er een bijeenkomst over een zwembad in Egmond in het OK verenigingsgebouw, aanvang 20.00 uur. Harrie en 

Werner gaan heen. René meldt ons aan (2x). 

 

 

07 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN / ARBO-ZAKEN. 

• Nieuwe bestuursleden/bestuurssamenstelling 2012. Ron naar strandzaken. Edwin zal de kandidaten uit vorige BV polsen. 

• Dagelijks Bestuurzaken cc naar Werner. 

 

 

08 ONDERHOUD / INVESTERINGSPLAN 

• Verplaatsing strandpost is woensdag 21 september. Hierna afschouwen met GB. 

• Afgelopen zaterdag is de strandpost leeggehaald en zijn de spullen opgeruimd. We zullen een positief stukje in Redlijn  en 

op de website plaatsen over de klusdag op 10/9. 

• Martijn Visser wordt gevraagd de telefoonkabel van de strandpost af te koppelen en na te zien. 

• EGM1.29 gaat voor onderhoud naar RN. Het onderhoudsschema is kortgesloten met RN. Alle kleine storingen worden 

meegenomen met het onderhoud. 

• De waterdichte communicatieset van de  EGM.1.59 is regelmatig defect. Dirk heeft RN gevraagd een ander systeem te 

onderzoeken (via bluetooth). 

• Waterstofzuiger onder garantie naar Van Ree. 

• Kist zwembadopleidingen wordt opgeknapt. 

 

 

09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN 

• De registratie van de behaalde diploma kan nu alleen nog in Sportlink. Dit wordt door RN bijgehouden. Commissie dient 

zelf nu ook behaalde diploma’s te gaan bijhouden (matrix in ontwikkeling). 

• Er komen competentiegerichte herhalingslessen ehbo. Cursisten dienen 6 competenties uit te voeren, waarvan 3 vast. In 2 

jaar dienen 10  (van de 12) competenties behaald te worden. Er worden 6 avonden gehouden voor het afnemen van de 

competenties. Daarnaast worden thema avonden georganiseerd, waarvan een aantal verplicht. Het cursusmateriaal 

eventueel op ERB website plaatsen. 

• 1/9 examens lifeguard geweest. Opzet goed, gericht op de praktijk. Vanwege foutieve EM verklaringen hebben een aantal 

leden geen diploma gehad, deze worden nagestuurd. Er was 1 kandidaat gezakt, verder iedereen geslaagd. 
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09 OPLEIDINGEN / OEFENINGEN (vervolg) 

• 6/10 starten de  lessen in het zwembad. Iris Bakker en Stefan Ropke gaan assisteren. Corina Gravemaker wil ook 

assisteren, heeft ZIA, maar is geen lid. Ilona stelt voor het deze winter te proberen. Bestuur akkoord. 

• Oefenstof van alle brigades dient beter landelijk beschikbaar te zijn. 

• Oefening ERB-KNRM 23/8 is goed verlopen, leuke oefening. Aandachtspunten uit de oefening zijn door Ron verzameld. Hij 

zal deze rondsturen. 

 

 

10 OPERATIONELE ZAKEN (strandzaken, samenwerking hulpverleningsinstanties) 

• De zomer van 2011 van rustig, er zijn weinig reddingen geweest. 

• De Mui monitoring door Deltares/TU Delft is geweest. De uitkomsten worden in oktober gepresenteerd. 

 

 

11 PUBLIC RELATIONS 

• Rapportage bezoek website. Goede bezoekersaantallen. 

• Ledenwervingsactie scholen. 1 school heeft gereageerd. In september langs. Er komt nog een persbericht. Ron bezorgd 

vooraf info pakketten naar de scholen. 

• ERB kaarten. Dirk bestelt 50 stuks. 

• Redlijn week 42 deadline, uitgave week 43. Graag input. 

 

 

12 EVENEMENTEN / GEBEURTENISSEN / JAARKALENDER 

• Het strandfeest was gezellig. De organisatie heeft inmiddels alles afgehandeld. 

• De organisatie van het gehouden beachvolleybaltournooi heeft een eigen ehbo. 

• ERB is gevraagd voor ehbo tijdens een fietstocht door Dorpsvereniging Parel van Egmond. We melden ons hiervoor af, is 

geen taak ERB (Arthur). 

• Jaarkalender: Start wintertrainingen + uitnodigingen leden verzenden, Organiseren bijeenkomst alarmploeg, Vaststellen 

datum jaarvergadering volgend jaar, Operationeel jaarverslag incl. verzending, Offertes investeringsplan volgend jaar. 

 

 

13 LEDENADMINISTRATIE / BESTUURSVERKIEZINGEN 

• Niets te melden. 

 

 

14 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING. 

• Woensdag 26/10, 19.30 uur kazerne. 

 

 

15 RONDVRAAG. 

• Ilona: 23/9 is het etentje met alle instructeurs. 

• Harrie: We dienen na te denken over opvolging van fam. De Jong i.v.m. het innen van de donaties bij de kampeerverenigingen. 


