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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 27 leden.  

Bestuurslid Sven Wijker afwezig wegens ziekte. 

Van de volgende leden werd een afbericht ontvangen: Olaf Wijker, Alex Prins, Philip van Staalduinen, Jan de 

Laleijne, Toos de Laleijne, Dick van Thiel, Jasper Corts, Danny Kemps, Nick Schellinger, Wendy van Duin, Stephen 

Zwenger, Saskia Biesboer, Engel Wijker, Piet Kager, Menno de Boer, Stefan de Boer, Angelique Hietbrink, Stephan 

Dekker, Shannon van Beek, Arianne Röpke. 

 

 

 

01 OPENING: 

“Het jaar is weer omgevlogen, het seizoen 2010 komt niet in de boeken als een zeer druk jaar, dat hebben jullie in 

de Redlijn ook kunnen lezen. Voor ons als bestuur hebben we het voornamelijk druk gehad met de pilot die in 

december 2010 is afgerond. Het komende jaar zal gebruikt worden om de uitkomsten van de pilot te vertalen in een 

overeenkomst met de Gemeente Bergen, over hoe nu verder te gaan.  

Onze verstandhouding met de Gemeente qua financiën is momenteel erg goed te noemen. Aan elk voordeel kleeft 

een nadeel. We hebben momenteel weinig inzicht in onze exacte uitgaven, want vele zaken verdwijnen ergens in de 

gemeentebegroting op een dusdanige manier dat we er geen grip meer op hebben. Dit hebben we vooraf 

aangegeven en momenteel is dit dus waarheid, echter de gemeente wil het kennelijk zo hebben, dus berusten we 

er maar in. 

Ik heb al enkele keren aangegeven dat ik me blijf verbazen over de inzet van onze leden op menig gebied. Ik begrijp 

best dat de meest actieve leden juist hier vanavond aanwezig zijn en ik dus eigenlijk tegen de verkeerde ploeg 

mensen mijn ongenoegen en zorg uit, maar ja, ik praat wel tegen alle leden van de vereniging ERB. Wij als bestuur 

blijven enthousiast doen waarvan wij vinden dat het de juiste koers is, maar wij zijn wel een vertegenwoordiging 

van jullie, dus graag aangeven als de koers die we varen moet worden bijgesteld om de haven te bereiken die in 

jullie ogen de juiste is.  

Het komende seizoen staat alweer voor de deur. Nadat de zandsuppletie gereed is zal de post ook weer naar het 

strand verhuizen. Daarna gaan we onze normale dagelijkse werkzaamheden weer oppakken. Een werkgroep is al 

een jaar lang bezig met een voorstel van onze nieuwe terreinwagen, die ergens in het seizoen 2012 zal worden 

overhandigd.  

Ik wil met deze woorden mijn inleiding afronden en beginnen met de vergadering en verklaar deze dan ook voor 

geopend.” 

 

02 NOTULEN LEDENVERGADERING 24 FEBRUARI 2009: 

• De notulen zijn afgedrukt in de Redlijn editie februari 2011, pagina 5/10. Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke 

opmerkingen zodat de notulen worden goedgekeurd. 

 

 

03 INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN: 

• Ter inzage liggen de ingekomen stukken 210026 t/m 211007 en uitgaande stukken 110014 t/m 111004. 

• 210118; Geboorte Stan, zoon van Stefan en Annika de Boer. 
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04 MEDEDELINGEN: 

• Enkele data: 

- Strandwachtbespreking: dinsdag 24 mei 2011, 19.30 uur in de kazerne. 

- Open avond:  woensdag 3 augustus 2011. 

- Kerstkienavond:  zaterdag 10 december 2011 

- Nieuwjaarsreceptie zaterdag 7 januari 2012!! 

• Sytske Zwart is afgelopen seizoen gestopt met de zwembadactiviteiten. Jarenlang heeft ze aan het bad zelf 

gestaan en later heeft ze zich ingezet om heen en weer te rijden met de bus om alles te begeleiden. De ERB is 

haar daar enorm dankbaar voor. 

• Afgelopen maandag 14 februari zijn de volgende leden van de ERB geslaagd voor hun EHBO-diploma: Rick Blok, 

Pernille Dekker, Geerte Hoijtink, Jill Horstman, Puck Horstman, Koen Koning, Joep van Ham, Nick Wittebrood en 

Hessel Zwart. Allen natuurlijk van harte gefeliciteerd. 

• Aanstaande donderdag 21 April zullen de zwembadexamens weer worden gehouden. Vanaf deze plaats 

eenieder alvast heel veel succes gewenst. De begeleiding in de bus ernaartoe geeft af en toe wat problemen, 

graag hebben we mensen die in de bus meegaan als begeleider. Opgave bij Ilona Kriele. 

• In de kranten hebben we kunnen lezen dat het college van de gemeente Bergen op 18 januari 2011 heeft 

besloten om budget vrij te maken voor de aanschaf van 25 AED’s (in kasten) en 250 vrijwilligers te gaan 

opleiden. Het project “Burger AED”, krijgt zo eindelijk handen en voeten.  

• Vandaag zijn de voorbereidingen getroffen voor de zandsuppletie op het strand tussen strandpaal 37 en 39. Op 

14 maart begint de suppletie en duurt ± 3 weken (dus tot begin april). 

� Marc van Duin vraagt of het mogelijk is tijdens de suppletiewerkzaamheden gebruik  te maken van de 

strandopgang bij Bad Noord en heeft de ERB een sleutel. Vz zegt toe dit nader te bekijken. 

• De strandpost gaat na de zandsuppletie naar het strand, exacte datum is nog niet bekend. Deze heeft afgelopen 

winterseizoen in Egmond-Binnen gestaan, wel verwarmt uiteraard. 

• De Landrover is deze week uit dienst i.v.m. herstelwerkzaamheden. 

 

05 JAARVERSLAG SECRETARIS 2010: 

• Het jaarverslag staat afgedrukt in de Redlijn editie februari 2011, pagina 17/27. Het verslag wordt zonder op of 

aanmerkingen door de vergadering aangenomen. 

 

06 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2010: 

• De penningmeester geeft een uiteenzetting van de reële cijfers ten opzichte van de begroting over 2010. 

• Ten opzichte van de totale begroting 2010 zijn we daar € 10.000,00 onder gebleven. 

• Sinds 2010 vallen de reddingsbrigades onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Er zijn in 2010 geen vragen 

gesteld over de ingediende rekeningen. 

• Begroting 2011 en concept 2012 worden toegelicht. 

• Ten opzichte van het budget van dit jaar (2011) komen we wel slechter uit omdat de gemeente Bergen het 

budget verlaagd heeft naar € 57.000,00 en wij in totaal € 76.000,00 begroot hebben. Hierin zitten ook bedragen 

die de gemeente niet in het budget heeft staan. Er blijft dan nog een negatief verschil over van € 7.000,00. We 

zullen wel gesprekken met de gemeente aangaan om dit jaar gewoon te kunnen draaien. 

• Aan de inkomsten kant hebben we ruim € 11.000,00 meer ontvangen. Onder andere door de nieuwe EHBO-

cursus met 16 deelnemers, de ledenbijdrage van de gemeente Bergen, een mooie gift van Lyonsclub Bergen 

voor onze 2
e
 AED en nog een aardig rentebedrag. De kerstkien heeft dit keer wel iets meer gekost dan 

opgebracht. Al met al hebben geen slecht jaar gedraaid met onze extra uitgaven en de leuke inkomsten 

waardoor de ERB nu € 25.000,00 totaal op alle rekeningen heeft. 

• Afsluitend bedanken de penningmeester de leden die zich ingezet hebben voor de brigade bij de strand- en 

bewakingstaken, evenementen en oefeningen alsmede opleidingen en onderhoud, wat vele vrijwilligersuren 

betekenen, wat ook geldt voor alle bestuursleden. 

• Ook danken wij de hele familie de Jong voor het ophalen van de stranddonateurs en Marjolein Wijker voor de 

kasdonateurs in Egmond. 
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07 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 

• De commissie bestaat uit Marieke Groen en Olaf Wijker. Namens de commissie doet Marieke Groen het woord. “De 

cijfers zien er perfect uit”. 

• Marieke Groen heeft haar termijn van twee jaar in commissie erop zitten. Rick van Vemde wordt bereid gevonden 

haar plaats voor de komende twee jaar in te nemen. 

• De vergadering verleent onder acclamatie decharge van betaling voor het jaar 2010 aan de penningmeester. 

 

08 BEGROTING EN INVESTERINGEN 2012: 

• Statutair moeten wij de ledenvergadering toestemming vragen voor uitgaven hoger dan € 5000,00. Bij de 

gemeente Bergen zijn vervangingen (vanaf  2008) onder de  € 10.000,00 geen investeringen meer en vallen 

onder de exploitatie. 

• Dit jaar vervangen we een 15pk buitenboordmotor (deze is vorig jaar 1 jaar doorgeschoven), zwemvesten, AED 

accupakket en een dekzeil van de EGM1.29. 

• In 2012 willen we de volgende zaken boven de € 5000,00 aanschaffen: Landrover, compleet met brancard, 

lichtbalk, mobilofoon, EHBO-koffer, etc, etc voor € 55.000,00 (tijdstip van levering zal tijdens het seizoen zijn) en 

een 75pk buitenboordmotor voor de Rescue 3 voor € 7.600,00. 

• Verder nog wat kleine zaken, waarvoor geen toestemming nodig is van de ledenvergadering: Parka jassen, 

kopieerapparaat, mobilofoon strandpost en de scanner van de strandpost.  

• De vergadering verleent onder acclamatie goedkeuring aan de begroting 2012 (zoals in agendapunt 6 

aangegeven). 

� Marc van Duin vraagt of de toestemming van de ledenvergadering voor investeringen boven € 5000,00 niet 

achterhaald is. Ook de gemeente Bergen moet goedkeuring geven. Vz beaamt dit. Er wordt gewerkt aan een 

nieuwe overeenkomst met de gemeente Bergen waarin dit wordt geregeld, hierna zullen we de statuten 

aanpassen. 

 

JUBILEA: 

Dit jaar is Cor Kager 40 jaar lid.  

 

09 PAUZE: 

 

10 BESTUURSVERKIEZING: 

• In 2011 zijn volgens rooster Edwin Buis, Harrie de Goede en Sven Wijker aftredend. Edwin en Harrie zijn 

herkiesbaar en worden door de vergadering onder acclamatie voor een nieuwe periode gekozen. Sven stelt zich 

niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Dirk Sander voor als opvolger. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Dirk door 

de vergadering wordt gekozen als nieuw bestuurslid. 

• Sven wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bestuurswerk. Sven heeft 10 jaar als materiaalcommissaris in 

het bestuur gezeten. De onderhoudscommissie is nu een redelijk geregelde organisatie met een duidelijke lijn. 

Sven wordt door de ERB een etentje aangeboden. 

 

11 BESTUURSBELEID: 

• Beleid Optische en Geluidssignalen (O&G): Voor het rijden met O&G gelden dezelfde regels als vorig jaar. Er zijn 

geen nieuwe chauffeurs bijgekomen aangezien er geen trainingen zijn geweest het afgelopen jaar. De ERB is 

intussen ook door RedNed aangewezen als bevoegd te mogen rijden met O&G. De huidige chauffeurs (31 leden 

geregistreerd bij RedNed) krijgen dit jaar in april weer een nieuwe schriftelijke “aanwijzing” van het 

secretariaat.  

� Linda IJssenagger vraagt of de verlenging van de aanwijzing O&G aan leden automatisch gaat. Vz antwoord 

dat dit normaal gesproken ook zo gebeurt tenzij de aangewezen chauffeur voor een langere periode niet 

meer actief is geweest. 

• Huisvesting kazerne: We weten allemaal dat deze locatie op termijn zal moeten worden ingeleverd om ruimte 

te maken voor woningbouw. Via de media en een memo van het college van december 2010 hebben we 

vernomen dat de gemeente op zoek is geweest naar partijen die gezamenlijk met de gemeente het MOB-

complex aan de Hoeverweg te willen kopen om daar een gecentraliseerde gemeentewerf te creëren, dit is niet 

gelukt. De huidige gemeentewerf aan de Pieter Schotsmanstraat heeft weer een vergunning voor 10 jaar, maar 
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de gemeente blijft zoeken naar een centrale gemeentewerf. De ERB heeft schriftelijk aan het college van B&W 

aangegeven dat wij dan graag gebruik willen gaan maken van de oude locatie van de gemeentewerf, in 

combinatie met de brandweer. Antwoord hierop hebben we nog niet ontvangen. 

• Aanpassingen Huishoudelijk Reglement afgelopen jaar: 

- PR-zaken opgenomen dat leden geen rechtstreeks contact met de media opnemen zonder medeweten van 

het bestuurslid PR. 

- Het is verboden om in de aanhanger of achterop het “trekker-beuntje” te staan of zitten tijdens het rijden. 

• Zoals vorig jaar aangegeven in ditzelfde agendapunt gaat het bestuur dit jaar het uitvoering geven aan het 

beleid voor wat betreft de leden die zich niet of nauwelijks inzetten voor de vereniging. De betreffende leden 

zullen een voorstel ontvangen om C-Lid te worden of donateur. Binnenkort krijgen deze leden een brief met 

een voorstel op hun deurmat. 

• Naar aanleiding van het dodelijke ongeval vorig jaar bij de RB van Bloemendaal is een rapport verschenen 

waarbij de marine enkele tests heeft uitgevoerd. Een van de punten was dat de gedragen overlevingspakken en 

de reddingsvesten een “tegengestelde” werking zouden hebben. Dat is op zich wat vreemd, want ook een 

overlevingspak zou je moeten dwingen om met je gezicht naar boven te drijven. De ERB heeft naar aanleiding 

van dit stuk een reactie van RedNed gevraagd. Het ERB bestuur is van mening dat de nieuwe zwemvesten die 

dit jaar aangeschaft worden voorzien moeten zijn van een kruisband (zoals die ook bij de KNRM en in de 

Offshore worden gebruikt). 

� Jeroen Visser vraagt hoe de ERB omgaat met het meevaren in boten van derden. Vz antwoord dat dit niet 

mag, mits hier toestemming door het bestuur is gegeven. 

� Cor Kager stelt voor om derden te laten tekenen om mee te kunnen varen. Vz stelt dat dit 

verzekeringstechnisch niet haalbaar is. Ook kinderen (vondelingen) nemen we niet mee in een boot. Deze 

zaken komen ook aan de orde op de strandwachtbijeenkomst. 

� Mark Röpke stelt dat er vooraf instructie moet zijn geweest aan alle opvarenden. 

• Bij gezamenlijke reddingsactie van de ERB en de KNRM zal er vanaf dit jaar ook een gezamenlijk persbericht 

uitgaan om onduidelijkheden in de pers te voorkomen. 

 

12 PRESENTATIES: 

• Presentatie werkgroep vervanging terreinwagen door Marc van Duin. 

� John Geel vraagt of er gekeken is naar de uitvoering van het voertuig van RB IJmuiden. Marc antwoord dat 

dit een ander voertuig is, en specialistisch rijden met zich mee brengt i.v.m. de opbouw. Voor ons 

strandgebied is dat niet wenselijk. Tevens is zo’n opbouw erg duur. 

• Presentatie uitkomsten “Pilot Reddingswerk Bergen 2010” door Rene Groen. 

• Presentatie uitleg van de “herziening opleidingen structuur” van RedNed. Opleidingen “lifesaver” en “lifeguard” 

door Arthur Stam.  

 

13 BESPREKING ZOMERWERK: 

• Er komen 2 nieuwe leden en 5 aspirant leden naar strand. 

• Uit evaluatie zomerseizoen is gekomen dat we totaal 20 zaken gaan veranderen/aanpassen in 2011, de belangrijkste 

(alle punten worden ook behandeld op strandwachtbijeenkomst): 

- Melden defecten/storingen en alle andere strandpostzaken bij 1 persoon: Bestuurslid strandzaken, Werner. 

- Onderhoudsplanning en periodieke controle materieel door onderhoudscommissie. 

- Meer patrouilles uitvoeren. 

- Betere registratie hulpverleningen en betere instructie. 

- Eenduidige beeldvorming creëren voor gebruik gele/rode vlaggen door workshops te houden. 

� Cor Kager stelt dat strandwachten te vaak wachten met het hijsen of strijken van vlaggen tot na de 

koffiepauze. 

� Marc van Duin vraagt of er nog gekeken is naar het aantal boten op het strand voor de bewakingstaak. Vz 

antwoord dat hier al rekening mee gehouden is. 

• Zorg dat je bekend blijft met de vaareigenschappen van de waterscooter. Dus regelmatig met de waterscooter 

varen op de oefenavonden. De instructeurs houden dit seizoen natuurlijk ook weer herhalingstrainingen, deze 

herhalingstrainingen zijn verplicht. Over de invulling hiervan meer tijdens de strandwachtbijeenkomst. 
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• Er komt deze zomer een nieuw protocol “gebruik van zuurstof’ een en ander naar aanleiding van de training die 

we afgelopen winterseizoen gehad hebben tijdens de EHBO-herhalingslessen. De EHBO-commissie zal dit 

nieuwe protocol voor het nieuwe seizoen opzetten.  

• De rechtstreekse alarmering door de Kustwacht wordt in 2011 voortgezet en uitgebreid naar de uren dat de 

terreinwagen inzetbaar is op het strand, dus we hoeven niet om 18.00 uur uit te melden als de Land Rover (met 

adequate bemanning!!) op het strand aanwezig is. 

• De huisartsenpost gaat per 14 maart verhuizen naar de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar (in het gebouw van de 

GGD, naast het NS station noord). De routebeschrijvingen voor de strandbezoekers zullen voor de zomer 

worden aangepast. 

• Vanuit de RVR-NHN is het verzoek gedaan voor 2 RB Liaisons. Zij zijn de schakel tussen een CP en de 

reddingsbrigade en worden ingezet bij grotere calamiteiten en multidisciplinaire reddingsacties. Voor de ERB 

zijn dit Jeroen Visser en Erik Röpke. Zij werken dan niet voor de ERB maar voor de RVR. Momenteel wordt deze 

functie verder uitgewerkt en zal per 1 maart operationeel moeten zijn. De beide mannen hebben al enkele 

bijeenkomsten hierover bijgewoond. 

• Het ECO Beach project is beëindigd. In januari zijn alle buizen uit het zand verwijderd, denk aan het drijfzand. 

 

14 RONDVRAAG: 

• Cor Kager stelt dat i.v.m. de verplaatsing van strandpaviljoen de Uitkijk de doorgang voor het pand belemmerd 

kan worden bij hoog water. Vz antwoord dat de verplaatsing met alle betrokken partijen is afgestemd. Er komt 

tevens een zandsuppletie. 

• Mark Röpke vraagt of de opleiding Marcom B dit jaar doorgaat. Vz antwoord dat de Marcom B opleiding is 

vervallen omdat dit te hoge kosten met zich meebrengt en er in de toekomst wordt overgegaan op C2000 

(waarschijnlijk ook de Kustwacht). 

• Patrick Hopman vraagt of op de website ook alle protocollen etc. worden geplaatst. Vz zegt dit toe. 

• Inge Krab stelt dat oudere leden meer instructie moeten geven aan de jongere onervaren leden. 

• Jens Kager vraagt of de gemeente Bergen moet beargumenteren als zij de aanschaf van de voertuigen voor de 

brigades niet overneemt. Vz antwoord dat er al overleg met het hoofd inkoop van de gemeente is geweest 

waarbij zaken zijn afgestemd. Het advies van de brigades wordt in principe door de gemeente overgenomen. 

• Ilona Kriele doet een oproep voor vrijwilligers die om beurten willen meerijden met de bus op donderdag 

avond. Er komt weinig respons uit de leden. 

• Rick van Vemde vindt de afgelopen Redlijn negatief over de deelname van (jongere) leden bij activiteiten, dit 

kan tegengesteld werken. 

• Marieke Groen stelt dat leden niet meer willen varen waardoor ook andere, enthousiaste leden afhaken. 

 

15 SLUITING: 

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

22.55 uur de vergadering. 

 

 

 

 René Groen, secretaris       Edwin Buis, voorzitter 


