
  
notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 februari 2012 blad 1

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 februari 2012 112011 

 

De algemene ledenvergadering werd gehouden in de ERB kazerne aan de Schipper van der Plasstraat 4 te Egmond 

aan Zee.  Aanwezig waren 7 bestuursleden en 28 leden.  

Van de volgende leden werd een afbericht ontvangen: Mischa Keizer, Marc van Duin, Corina Gravemaker, Marieke 

Dekker, Piet Kager, Danny van der Schilden, Daphne Dekker, Job Zwaan, Stefan en Annika de Boer, Menno de Boer, 

Marieke Groen, Aaf de Jong, Maikel Zwart, Engel Wijker, Sven Wijker, Carola Ropke, Shannon van Beek, Alex Haans, 

Bas Groot, Maarten de Jonge (de laatste 3 genoemden doen hun ehbo examen). 

 

 

 

01 OPENING: 

“Geachte leden van de Egmondse Reddingsbrigade. Welkom op deze ledenvergadering van 2012.  

Het is de eerste keer dat ik deze vergadering voor zit. Voor mij is het wat onwennig en waarschijnlijk voor jullie ook.  

Het jaar 2011 is ook weer voorbij gevlogen, het zomerseizoen 2011 is uiteindelijk slecht geweest. De cijfers staan 

allemaal in de laatste redlijn welke overigens zeer goed gevuld is. De inbreng van de leden heeft hier zeker tot 

bijgedragen. Zeer positief en ga zo door hiermee. 

Als bestuur hebben we het behoorlijk druk gehad met diverse overleggen met gemeente en de reddingsbrigades 

Bergen en Schoorl. Er is nog niet op alle punten overeenstemming. Verder verlopen deze overleggen overigens 

prima en de verstandsverhouding is eigenlijk gewoon goed, dit is in het verleden weleens anders geweest. De ERB 

heeft in mijn ogen wel een voortrekkers rol gehad, met name de inzet van Edwin Buis is heel belangrijk geweest. 

Edwin heeft veel tijd besteed aan het overleg met de gemeente en met succes. 

Als reddingsbrigade waken wij over de veiligheid van mens en dier in de ruimste zin van het woord. Maar soms 

verliezen we onze eigen veiligheid weleens uit het oog. Wat mij met name zorgen baart is dat er soms zonder goed 

na te denken een actie wordt opgestart. Het is al diverse keren opgenoemd maar tel tot de spreekwoordelijke 10. 

We willen allemaal hulp verlenen, maar verlies de veiligheid van omstanders, mede ERB’ers en jezelf niet uit het 

oog. Een ongeluk zit ook bij ons in een klein hoekje en je vergeeft het jezelf nooit meer als je een ander op een of 

andere manier letsel toebrengt. 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. De strandpost heeft na de kleine brand van vorig jaar de nodige 

herstelwerkzaamheden ondergaan. Ook is op advies van de bouwer onderhoud uitgevoerd. De nieuwe terreinauto 

zal in de loop van het seizoen de landrover gaan vervangen. De nieuwe waterscooter zal wel ruim voor het seizoen 

worden geleverd. 

Als laatst wil ik nog een moment stil staan bij het overlijden van Gert de Jong eind vorig jaar. Na een kort ziekbed 

hebben wij afscheid moeten nemen van een ERB’er in hart en nieren. Geen zee ging voor hem te hoog en hij stond 

tot op het laatst nog klaar voor zijn vereniging. Ontelbare uren zijn er door hem samen met de rest van de familie 

De Jong in de ERB gestoken. Mede door zijn inzet is onze vereniging een toonaangevende reddingsbrigade 

geworden. Gert nogmaals bedankt.” 

 

 

02 BENOEMING INTERIM VOORZITTER: 

Na het openingswoord van Werner Visser neemt vicevoorzitter Harrie de Goede het woord. De vergadering wordt 

gevraagd formeel in te stemmen met de benoeming van Werner Visser tot interim voorzitter. De vergadering gaat onder 

acclamatie akkoord. 
 

 

03 NOTULEN LEDENVERGADERING 21 FEBRUARI 2011: 

• De notulen zijn afgedrukt in de Redlijn editie februari 2012, pagina 18/23. Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke 

opmerkingen zodat de notulen worden goedgekeurd. 
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04 INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN: 

• Ter inzage liggen de ingekomen stukken 211008 t/m 212014 en uitgaande stukken 111005 t/m 112010. 

• 211122; Geboorte Thijs Biesboer, zoon van Alex en Ester Biesboer. 

• 212001; Overlijdensbericht Gert de Jong. 

 

 

05 MEDEDELINGEN: 

• Enkele data: 

� Vanavond is het ehbo examen. Voor de ERB nemen Alex Haans Bas Groot en Maarten de Jonge hieraan deel.  

� De examens in het zwembad zijn op donderdag 19 april in zwembad De Beeck. 

� De strandwachtbijeenkomst wordt gehouden op maandag 21 mei, aanvang 19.30 uur in de kazerne. 

� De open avond wordt gehouden op woensdag 1 augustus. 

� Kerstkienavond: zaterdag 15 december, indien voldoende leden positief besluiten. 

� Nieuwjaarsreceptie 2013 is alvast vastgesteld op zondag 6 januari 2013. 

• Houdt ook de ERB website in de gaten voor nieuwe data.  

• Op 19 april zijn de examens in het zwembad volledig volgens de nieuwe opleidingsstructuur. Alle deelnemers 

alvast succes gewenst. De exameneisen voor de nieuwe diploma’s lifesaver zijn pittig, bijvoorbeeld: 

� 200 meter zwemmen in 8 minuten. 

� uitvoeren van maatregelen tegen kramp in het water. 

� 150 mtr. zwemmen in afwisselend borstcrawl, schoolslag en zeemansslag in zwemkleding binnen 5 minuten. 

� een natte redding uitvoeren m.b.v. zwemvliezen. 

� Met een kopsprong te water, gevolgd door 300 meter zwemmend afleggen in 9 minuten. 

� Met een kopsprong te water, gevolgd door 300 meter zwemmend afleggen met zwemvliezen in 4.30 min. 

� Met een kopsprong te water, gevolgd door 100 meter zwemmend afleggen in 1 minuut en 40 seconden. 

� Met kopsprong te water en 25 meter onderwater zwemmen. 

• De ERB website is uitgebreid met een module nieuwsbrief. Alle nu bekende e-mailadressen ontvangen 

automatisch deze nieuwsbrief. Andere leden moeten zich eerst hiervoor aanmelden. Tevens zijn alle procedures 

etc. op de ledensite te vinden. Adreswijzigingen en wijziging van e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer 

graag doorgeven aan het secretariaat. 

• Sinds dit seizoen is het weer mogelijk deel te nemen aan het conditiezwemmen op de donderdagavond in de 

Beeck, aanvang 20.00 uur. Leden kunnen met de bus meerijden. Er is tot nu te weinig animo. We begrijpen dat 

het wellicht moet groeien, maar het is wel een goede gelegenheid om je voor te bereiden op het zomerseizoen. 

• Hetzelfde geldt voor de dinsdagavondtrainingen op strand. Vooral voor de oudere strandwachten en voor de 

alarmploegleden is dit heel nuttig, zinvol en natuurlijk gezellig. 

• De plaatsing van de strandpost op het strand is gepland op 28 maart. Leden worden weer gevraagd om te 

helpen bij het verder afbouwen en inrichten van de post eind april. 

• Binnenkort zal Deltares in samenwerking met de TU Delft een presentatie geven over de uitkomsten van het 

veldwerk afgelopen zomer met betrekking tot de muienvoorspelling. Alle strandwachten ontvangen hiervoor 

nog een uitnodiging. 

 

 

06 JAARVERSLAG SECRETARIS 2011: 

• Het jaarverslag 2011 staat afgedrukt in de Redlijn editie februari 2012, pagina 5/12. Het verslag wordt zonder op of 

aanmerkingen onder acclamatie door de vergadering aangenomen. 

 

 

07 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2011: 

• De penningmeester geeft een uiteenzetting van de reële cijfers ten opzichte van de begroting over 2011. 

• Totaal uitgave in 2011 was € 62.500,00. Ten opzichte van de totale ERB begroting 2011 (€ 76.000,00) zijn we 

daar € 13.500,00 onder gebleven. Ten opzichte van het budget van de gemeente Bergen van € 57.109,00 is er 

een overschrijding van €  5328,00. Dit is binnen de 10% marge, dus zal de gemeente dit accepteren. 

• De ERB begroting van 2012 is met € 11.000,00 naar beneden bijgesteld. We hopen dat met het nog altijd lage 

budget er geen beperkingen mee krijgen. 
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• De komende periode zal er een overleg komen met de 3 penningmeesters van de brigades binnen de gemeente 

de financiële administratie en de controller, om te praten over de financiële kant om een beter inzicht te geven. 

Men wil inzage in de financiële stromen. 

• Bij de ERB inkomsten hebben we bijna € 2.000,00 meer ontvangen. In 2011 hebben we een positief jaar gehad 

waardoor de ERB op 31 december 2011 een batig saldo van € 32.000,00 op alle rekeningen had staan. Met de 

standaard cashflow en reserve voor een nieuwe kazerne indeling hebben we € 10.000,00 vrij te besteden. De 

ERB is een gezonde vereniging. 

• De penningmeester dankt alle leden voor hun bijdrage bij strand- en bewakingstaken, evenementen en 

oefeningen, opleidingen en onderhoud, wat vele vrijwilligersuren heeft betekend. 

• Er gaat ook een dankwoord naar familie de Jong voor de stranddonateurs en Marjolein Wijker voor de 

kasdonateurs in Egmond. 

� Philip van Staalduinen: Heeft de gemeente problemen met het opleidingsbudget? Harrie antwoord dat dit 

niet het geval is. De gemeente plust het budget niet bij. Ze zijn wel op de hoogte van het opleidingsplan 

maar hebben nog geen goed inzicht in de financiële consequentie. 

� Mark Röpke stelt dat de huidige Landrover motorrijtuigenbelastingvrij is. Harrie antwoord dat dit voor de 

ERB pas gaat gelden voor het nieuwe voertuig. 

 

 

08 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 

• De kascontrole commissie bestaat uit Olaf Wijker en Rick van Vemde. Namens de commissie doet Rick van 

Vemde het woord. “De cijfers zien er knap uit ondanks de “bende” van de gemeente”. Rick gaat er van uit dat 

de boeken ook volgend jaar er weer netjes uitzien. 
• Olaf Wijker heeft zijn termijn van twee jaar in de commissie erop zitten. Inge Krab-Zwart wordt bereid 

gevonden zijn plaats voor de komende twee jaar in te nemen. 

• De vergadering verleent onder acclamatie decharge van betaling voor het jaar 2011 aan de penningmeester. 

 

09 BEGROTING EN INVESTERINGEN 2013: 

• Statutair moeten wij de ledenvergadering nog steeds toestemming vragen voor uitgaven van meer dan 

€5.000,00. Dit blijven we hanteren totdat de dienstverleningsovereenkomst (SLA) met de gemeente 

ondertekend is. Bij de gemeente Bergen zijn vervangingen (vanaf  2008) onder de  € 10.000,- geen investeringen 

meer en vallen onder de exploitatie. 

• Dit jaar vervangen we volgens de meerjarenbegroting de terreinwagen, een Toyota Landcruiser met een totale 

investering van ± € 85.000,00 (compleet met een brancard, lichtbalk, mobilofoon, EHBO-koffers, etc, etc.) Het 

tijdstip van levering zal medio augustus zijn, dus midden of zelfs na het seizoen. De afschrijftermijn wordt op 8 

jaar gesteld. Verder een nieuwe 75pk buitenboordmotor voor de EGM1.29 Rescue 3. Totale investering 

€7.600,00.  De aanschaf van de buitenboordmotor zal na het zomerseizoen zijn in verband met de goedkeuring 

door de gemeenteraad van de voorjaarsnota in februari 2012. 

• In 2013 schaffen we geen zaken boven € 5.000,00 aan. Wel wat kleine zaken, waarvoor geen toestemming 

nodig is van de ledenvergadering, namelijk: twee ambu reanimatiepoppen, twee buitenboordmotoren 40pk 

voor de EGM1.39 en de EGM1.49, twee mobilofoons voor de strandpost en een strandtrailer voor de EGM1.39. 

• De vergadering geeft onder acclamatie goedkeuring aan de begroting van 2013 (zoals in agendapunt 7 aangegeven). 

 

 

JUBILEA: 

• 40 Jaar Lid: Astrid Schol, Philip van Staalduinen. 

• 50 Jaar Lid: Piet Kager 

• 60 Jaar Lid: Cees Zwart 

• 25 jaar bestuurslid: Harrie de Goede. 

 

 

10 PAUZE: 
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11 BESTUURSVERKIEZING: 

• In 2012 zijn volgens rooster Ilona Kriele, Ron Zentveld en Werner Visser aftredend. Allen zijn herkiesbaar en 

worden door de vergadering onder acclamatie voor een nieuwe periode gekozen.  

• Arthur Stam heeft aangegeven tussentijds af te willen treden. Het bestuur respecteert dat natuurlijk. Arthur 

heeft voor een periode van 5 jaar in het bestuur gezeten als bestuurslid opleidingen/ehbo. De voorzitter dankt 

Arthur voor zijn inzet. Hij heeft een duidelijke visie op het brigade gebeuren. Arthur ontvangt hierna een 

bloemetje en een etensbon. Arthur dankt het bestuur en leden. Hij heeft met veel plezier in bestuur gezeten en 

vindt het goed dat Werner de voorzittersfunctie op zich heeft genomen. Vanwege werk en privé uitdagingen is 

de bestuursfunctie moeilijk te combineren. Arthur wenst het bestuur verder succes. 

• Door de vrijkomende bestuursfunctie en het feit dat Edwin Buis voor twee jaar naar Frankrijk is, hebben we 

gemeend twee nieuwe bestuursleden te gaan zoeken. Zoals in de uitnodiging van de vergadering staat stelt het 

bestuur Melanie Kager en Jasper Corts voor als nieuwe bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat 

Melanie en Jasper onder acclamatie door de vergadering worden gekozen als nieuw bestuurslid. Invulling van 

de functies zal in de  volgende bestuursvergadering gebeuren. 

 

 

12 BESTUURSBELEID: 

• Aanpassing Huishoudelijk Reglement: Niet meer rijden met wagen van derden (privéwagens). Indien meerdere 

wagens benodigd zijn deze via de meldkamer regelen (KHV-KNRM Egmond en daarna andere brigades). 

• Het bestuur wordt ondersteund/geadviseerd door diverse commissies. Om de continuïteit van de commissies te 

kunnen waarborgen zijn we op zoek naar commissieleden voor de diverse commissies. Belangstellenden 

kunnen zich bij het bestuur melden. 

• Het bestuur is bezig om samen met de KNRM en de Pinck de locatie te ontwikkelen rond het huidige boothuis 

van de KNRM. Indien haalbaar gaat hier om stallingsruimte voor de ERB en een onderhouds- en een (mogelijke) 

gezamenlijke vergader en instructieruimte. Er worden nu verkennende gesprekken gevoerd, er is nog niets 

concreets te melden. 

• Naar aanleiding van het dodelijke ongeval in 2010 bij Bloemendaal heeft een werkgroep binnen de ERB het 

uitgebrachte rapport van Broeksma Management bestudeerd en aanbevelingen omschreven. De werkgroep 

werd ondersteund door Gerrit Zwart. De aanbevelingen zullen worden opgenomen in de procedures en 

huishoudelijk reglement. Eén en ander met het doel om dergelijke ongevallen bij de ERB te voorkomen.  

• Stand van zaken m.b.t. de RVR: Op 7 december 2011 is het eerste overleg gehouden over de oprichting van de 

Regionale Voorziening Reddingsbrigades NHN (RVR-NHN). Alle aanwezige brigades uit de regio (ook 

binnenwater en IJsselmeerbrigades) hebben de intentie om tot een RVR te komen. Een intentieverklaring is 

onlangs door iedereen getekend. Wat de RVR inhoud staat in het RVR bulletin van december 2011, welke bij de 

Redlijn zat. Het is de bedoeling in een half jaar tot de vorming van de RVR te komen, waarna het langzaam 

wordt uitgebouwd. Voordeel is dat de brigades als 1 gesprekspartner kunnen optreden. Er is een stuurgroep 

(bestaande uit leden van de deelnemende brigades) opgericht die de vorming gaat sturen. Zij krijgen een zeker 

mandaat van de brigades. Er is ook al een coördinator RVR in dienst bij RN: Frank Tamis. Gegadigden onder de 

ERB leden voor een taak in de vorming van de RVR worden gevraagd zich bij het bestuur te melden. 

 

 

PRESENTATIES: 

• René Groen geeft een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan 

Reddingsbrigaden van de gemeente Bergen. Het beleidsdocument is geschreven door en vanuit de ogen van de 

gemeente. Uiteraard zijn visies van andere partijen als leidraad aangehouden. De komende 2 jaar wordt door 

de gemeente gebruikt om het beleid op punten verder uit te werken en te komen tot een 

dienstverleningsovereenkomst (SLA). 

• René Groen geeft een presentatie over de uitkomsten van de stellingen uit de ledenvergadering van 2011: 

Leden hebben een positieve indruk achtergelaten bij het bestuur over de stellingen. Over het algemeen is men 

bereid om deel te nemen aan activiteiten, oefeningen en opleidingen. Men geeft aan dat vrijwilligheid geen 

vrijblijvendheid betekent. Echter, de aanwezige leden op jaarvergaderingen zijn juist de actieve leden met een 

goede inzet. De mening over de stellingen van niet aanwezige leden is derhalve niet meegenomen in de 

uitkomst. De uitstraling van de vereniging en de sfeer op de strandpost wordt gecreëerd door de leden zelf. Een 

negatieve sfeer op de strandpost heeft tot gevolg dat leden minder gemotiveerd zijn om op de post te komen 
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en geeft een negatief beeld naar nieuwe leden die dan ook wegblijven. Dit heeft op (korte) termijn gevolgen 

voor de continuïteit van de vereniging en de strandbewaking. De inzet van externe betaalde krachten moeten 

we zo lang het kan voorkomen. De preventieve taak tijdens de strandbewaking moet verbeterd worden. Dit kan 

ook positief werken naar de nieuwe leden. Het bestuur is gevraagd een positiever beeld te geven naar de leden. 

Het bestuur heeft hiermee een slag gemaakt, zie alle publicaties. De personele invulling van bewakende 

activiteiten (o.a. ½ marathon, ATB races etc.) was het afgelopen voldoende. Het bestuur hoopt wel dat de 

inbreng van leden minimaal van het zelfde niveau blijft, of liever nog meer verbeterd. Het bestuur is altijd 

benaderbaar en open voor ideeën van de leden via alle communicatiemiddelen.  

� Negatief: De kerstkienavond is afgelopen jaar wederom zeer slecht bezocht door leden. Het bestuur heeft 

besloten de organisatie van de kerstkien te stoppen. Leden die bereid zijn hier verder energie in te steken 

kunnen zich bij het bestuur melden. 

 

 

13 BESPREKING ZOMERWERK: 

• Er komen 4 nieuwe leden (A-leden) en 8 aspirant leden (13/14 jaar) naar strand dit komende seizoen. 

• Er komen nieuwe informatieborden bij alle strandslagen in de provincie. De provincie heeft dit bepaald. 

Gemeenten en afzonderlijke reddingsbrigades hebben hier geen invloed op gehad. Hoe de borden er exact uit 

zien is nog niet bekend. 

• De pilot rechtstreekse alarmering door de Kustwacht krijgt dit jaar weer een vervolg. Procedure zoals 2011. Dit 

jaar wordt bekeken of de pilot een voordeel oplevert. Zo ja, dan zal het in een protocol definitief worden. 

• Er komt een nieuwe waterscooter, onder garantie geleverd door RN, na schade. De nieuwe waterscooter wordt 

het korte model. De Rescue-sled blijft hetzelfde, strandtrailer van aluminium, dus lichter. Er zal uiteraard weer 

instructie gegeven worden. 

• Overige punten tijdens de strandwachtbijeenkomst op 21 mei. 

 

 

14 RONDVRAAG: 

• Philip van Staalduinen: Is het mogelijk om jonge leden te koppelen aan strandwachten/oudere leden waarbij de 

oudere leden als een soort buddy functioneren. Ilona antwoord dat dit in principe gebeurt met de nieuwe 

opleidingslijn bij de lifeguardopleiding. Lifeguards in opleiding moeten opdrachten aftekenen bij de 

strandwachten. Vorig jaar is vrij goed gegaan. Het is echter wel lastig om te werken met een vaste “buddy” 

omdat ze weinig gelijk op strand zijn. Tevens zijn aspirant leden als “snuffel”stage op het strand, en nemen nog 

niet actief deel aan de bewakingstaak. 

• Sander Zwart vraagt hoe het staat met de omzetting naar de lifeguard diploma’s. Arthur en René stellen dat het 

zeer veel tijd heeft gekost om alle ingevulde formulieren en benodigde kopieën te controleren op volledigheid. 

Daarnaast vragen we enkele vrijstellingen aan bij RedNed. Hiertoe is een functiematrix ontwikkeld. Alle 

ontvangen en in orde bevonden aanvragen staan nu klaar voor verzending naar RedNed. 

• Philip van Staalduinen dankt het bestuur. De vergadering neemt dit onder acclamatie over. 

 

 

15 SLUITING: 

• Met niets meer aan de orde dankt de voorzitter alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit 

om 21.21 uur de vergadering. 

 

 

 

René Groen, secretaris       Werner Visser, interim voorzitter 


