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Nieuw materiaal. 

• 15pk buitenboordmotor. 

• Laarsen voor (met name) inzet alarmploeg 

• Rescuetubes als vervanger van de bekende rescuecan (baywatchboei). 

• Waterrescuedummy mede voor vaaropleidingen 

• Redvesten (halfautomaat) Secumar, met kruisband. Totaal 11 stuks 

• Redvesten volautomaat, met kruisband. Totaal 3 stuks. 

• Impactvesten, schoentjes en handschoenen voor waterscooter (met name voor opleidingen) 

• Headset voor waterscooter (1x). 

• Nieuwe lagere antennemast. Hopelijk hebben we nu minder last van andere brigades op kanaal 4. 

• De onderhoudscommissie zal regelmatig het materieel controleren. Dit moet storingen voorkomen dus de 

inzetbaarheid verbeteren. 

 

 

Procedures. 

• Huishoudelijk Reglement en procedures herzien. Alles te vinden in de mappen op de strandpost. Advies: lees 

deze eerst goed door! 

• Rechtstreekse alarmering door KWC wordt voorgezet onder dezelfde voorwaarden. Uitbreiding naar regio 

Kennemerland en Hollands Midden. Uitmelden hoeft niet per se om 18.00 uur. Indien post niet is ingemeld 

wordt alarmploeg gealarmeerd bij daglicht, dan telefonisch reageren binnen 10 minuten. Pagers dienen 

geprogrammeerd te worden (capcodes). 

• NIEUW: Ook in de vlet dragen we voortaan redvesten. Dit is inmiddels aangepast in het HH-regl. 

• NIEUW: Zuurstofprotocol. Deze zomer extra trainingen op de dinsdagavond. 

• Bij verlaten van ons bewakingsgebied vooraf goed afwegen of dit kan. 

• Calamiteiten waarbij meer inzet van een 4WD nodig is, dit aanvragen via GMK. Die zal KHV of andere RB 

alarmeren.  

• Verbetering registratie hulpverleningen: 

• Bij meerdere drenkelingen ook juiste aantal invullen.  

• Ook terugsturen van zwemmers tijdens patrouille is een actie en verwerken als preventieve taak in het 

hulpverleningsprogramma. 

• Automatische e-mail bij grotere/bijzondere reddingsacties naar bestuursleden. 

• Controlelijsten materieel graag nauwkeurig invullen. 

 

 

Opleidingen. 

• Deze zomer start de opleiding lifeguard. De kandidaten zullen zelf werkopdrachten moeten uitvoeren, ook 

tijdens de normale bewakingsuren. Er worden vanuit het bestuur leden benaderd die de opdrachten gaan 

aftekenen. Er komt tevens meer interactie tussen jong en oud. Er komt een pdf versie van de werkopdrachten 

op de PC op de strandpost. 

• Opleidingen waterscooter voortgezet. Leden ontvangen bericht voor (verplichte) lessen. 

• Dinsdag avond weer trainingen. We rekenen op meer belangstelling. Leden zullen benaderd gaan worden. 

Oefenbox wordt voortgezet. 

• Wanneer instructeurs op de trainingsavonden besluiten dat er niet gezwommen wordt wegens gevaarlijke 

zee, ook geen oudere leden zwemmen (ook niet na de les). Instructeurs zijn op deze avonden 

verantwoordelijk voor de kandidaten. 



Huishoudelijke zaken. 

• Meer zorg over netheid strandpost, loods. 

• Tractorstalling rommelig. Geen spullen in het zand, touwwerk, lijnen, ankers aan haken hangen, afzetpennen 

rechtop. Waterslang opgerold ophangen, spoelkit aan beugel. Opbergen privéspullen blijft mogelijk, echter 

wel netjes achterlaten aan de rechterzijde. 

• Schoenen/kleding in de kleedkamers. Ligt te veel/vaak in het dagverblijf. Eerste indruk van een “klant“ moet 

goed zijn. 

• Lege flessen min. 1x per week naar Super. Geldt ook voor vuile was, naar de loods/kazerne. 

• Leden die ’s avonds op de strandpost nazitten zijn ook verantwoordelijk voor het achterlaten van een 

opgeruimde strandpost. 

• Voorraden op strandpost op peil houden. In de loods voorraadkast. 

• Waardevolle spullen in kast communicatieruimte, niet op de balie of in de kleedkamers! 

• Nieuwe indeling natte berging voor pakken. Houdt ERB pakken en privé pakken gescheiden! 

• ERB spullen/gereedschappen die niet direct nodig zijn voor de strandbewaking horen niet op de strandpost. 

Na gebruik dus retour kazerne/loods en direct opbergen! 

 

 

Overige strandzaken. 

• 2 nieuwe leden naar strand, 4 aspirant leden. Aspirantleden ontvangen wit brigadeshirt. 

• Verantwoordelijkheid invulling strandwachtrooster moet beter. Er zijn teveel leden die niet komen opdagen 

en wordt er teveel geruild omdat men het opgavestrookje niet inlevert. 

• Meer loop en vaarpatrouilles uitvoeren. Zeker wanneer muien actief worden hier mensen op zetten. 

• Bij looppatrouille altijd een zwemvest en rescuetube mee 

• Dragen brigadekleding bij actie en overige ERB activiteiten is verplicht voor alle deelnemers. 

• Bestel brigadekleding bij Ron. 

• Eenmalige uitgifte van naamstickers op kleding. 

• Nieuw adres huisartsenpost. Adreskaartjes met route in mapje landrover en meldtafel. 

• Nieuwe ladekast in de ehbo kamer.  

• Aan de sleutelbos in de Landrover zit een badge voor de loods en strandpost. 

• Halen en brengen van materieel voor 10.00 uur en na 17.00 uur. Strandpost dient altijd voldoende bezet te 

zijn en Landrover blijft op het strand. 

• Procedure rode/gele vlaggen moet beter worden opgevolgd. 

• Egmond wordt proef gehouden met mui voorspelling door Deltares. 26/5 1
e
 overleg.  

 

 

Gebruik redvesten/Viking pakken. 

• Dragen Viking pakken met Secumar redvesten; aanbevelingen uit het rapport: 

• Draag altijd een pak van de juiste maat. Zorg ervoor dat je alle lucht uitblaast. 

• Gebruik van de kruisband aan het redvest (speciaalvest) is verplicht. 

• Er zijn 3 volautomatische vesten voor “gasten”. 

• Meevaren door niet leden/derden in ERB boten is verboden (ook kinderen/vondelingen), mits bestuur 

toestemming heeft gegeven. Vooraf dient persoon de juiste instructie te hebben gehad. 

• Blijf bij elkaar 

• Ga niet op je buik zwemmen, op de rug 

• Wanneer een redvest is gebruikt (opgeblazen) dient deze in de retourkist in de loods te worden gelegd en 

wordt door de OC opgevouwen en van een nieuw CO2-patroon voorzien. Tevens controle op juiste werking. 



Alarmploeg. 

• Nieuwe pagers besteld. Degene die nog de oude X-stream hebben zullen binnenkort bericht over omruilen 

krijgen.  

• Bij inzet altijd ERB werkjas aan. 

• Registratie van hulpverleningen door alarmploeg beter registreren. Formulieren in Landrover gebruiken en 

direct na actie afgeven bij Werner (Bergstraat 26). 

• Er komt (wederom) een registratieformulier voor alarmploegleden die op de alarmering zijn afgekomen in de 

loods.  

• Opvolging na alarmering: 

� Te vaak weinig opkomst, 

� Waardoor te vaak dezelfde mensen in de auto, 

� Waardoor te weinig routine wordt opgebouwd door andere leden in het gebruik van apparatuur en 

opvolgen procedures, 

� Waardoor er nog minder wordt gereageerd op een alarmering. 

Afspraak: 

� Iets langer de tijd nemen voordat men in de auto stapt geeft ook de leden die verder weg wonen van de 

loods de tijd om mee te kunnen, dus meer rouleren. 

� Bij langdurige inzet (bv natuurbrand) aflossing regelen , dan altijd warme kleding, goed schoeisel aan. 

• RB Liaison zijn regionaal per maart 2011 actief. Zij adviseren de meldkamer over inzet van mensen en 

materieel omdat er in een aantal situaties  een inzetvoorstel ontbreekt bij GMK. Zij ondervangen die gevallen 

waarbij het voor de meldkamer niet duidelijk is of en welke brigade gealarmeerd zou kunnen worden. Deze 

liaisons kunnen ook aanschuiven bij een CoPI, bijvoorbeeld bij een natuurbrand vanaf GRIP 1 (Gecoördineerde 

Regionale Incidentbestrijdings Procedure). 

 

 

Overig. 

• Nieuwe marifoon en C2000 mobilofoon in Rescue 3 RN medio juni. 

• Burger AED project gemeente Bergen. Aanmelden via www.burgeraed.nl. 

• Website ERB operationeel. Inloggen voor leden : ERB, ERB. 

• Op website ook het strandwachtrooster, verslagen, procedures etc. 

• Korte berichtgeving bijzondere/grotere reddingsacties doorspelen aan Ron voor website/media. 

• Contactpersoon voor alle zaken is Werner. 

• ERB op social media: Twitter, YouTube. 

 


