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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 Maart 2013. 
 

01 OPENING. 

“Geachte leden van de Egmondse Reddingsbrigade. Welkom op deze ledenvergadering van 2013.  

 

Het is goed om te zien dat de leden in redelijke getale zijn gekomen. 

Het jaar 2012 gaat de boeken in als een gemiddeld jaar qua inzetten en hulpverleningen. De ERB is veel in het nieuws geweest 

met reddingen van drenkelingen uit muien. De meest in het oog springende reddingsactie was die van zaterdag 14 juli. Een 

kinderfeestje had dramatisch kunnen aflopen. Gelukkig door de oplettendheid van Fam. De Boer werd erger voorkomen. Een 

grote reddingsactie kwam tot stand waarbij de ERB, KNRM, Brandweer, Politie, Ambulance, Kustwacht, Traumaheli en de 

Gemeente betrokken waren. De actie is veelvoudig geëvalueerd en diverse verbeterpunten voor alle partijen zijn actiepunten 

geworden. 

 

Het bestuur heeft het voornamelijk druk gehad met de totstandkoming van de serviceovereenkomst tussen de gemeente 

Bergen en de BES-brigades. Alle partijen zijn uiteindelijk in januari tot een akkoord gekomen. 

 

Dit jaar bestaat de ERB 85 jaar, een absolute mijlpaal! 

Hoe gaan we verder? Hoe houden we onze vereniging op koers? Om ons heen verandert er van alles, er wordt en gaat nog veel 

meer samengewerkt worden op gebieden zoals de veiligheidsregio, kustwacht, reddingsbrigade Nederland, KNRM enzovoort. 

Om als vereniging bestaansrecht te houden gaan we hier in mee. We willen blijven meepraten en meedenken in de 

hulpverleningsketen. Als dit niet zou gebeuren kunnen er zomaar zaken worden opgelegd aan ons waar wij het niet mee eens 

zijn. Dat willen wij uiteraard niet. Een heet onderwerp bij Reddingsbrigade Nederland en de KNRM is een eventuele 

samensmelting van beide organisaties. Op weg naar ons eigen 100-jarige jubileum krijgen we hier denk ik zeker mee te maken. 

Met de juiste mensen op de juiste plekken bij beide organisaties moet dit haalbaar zijn. Op lokaal niveau hier in Egmond laten 

wij al jaren zien wat goed samenwerken is. Zelf ben ik een voorstander van een eventueel samengaan. Maar het ERB-bestuur 

zal er wel voor waken dat onze eigen unieke identiteit niet verloren zal gaan. Ik kan jullie verzekeren dat wij ons uiterste best 

doen in de wereld van ambtenarij en bureaucratie de brigade met hand en tand te verdedigen. Dat valt soms niet mee. 

Sommige partijen willen ons nog weleens uitspelen en voor vrijwilligers als ons is dat eigenlijk onbegrijpelijk maar het gebeurt 

wel. Gelukkig niet vaak maar we moeten wel op onze hoede zijn en blijven.    

 

Bij ons jubileum hoort natuurlijk ook een feest. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 20 april. Vanaf 21.00 uur zijn jullie allemaal 

welkom in het verenigingsgebouw hier in Egmond aan Zee. Een spetterende live band zal de avond omlijsten. 

 

Verder is het bestuur druk bezig om naast de traditionele ledenwerving op lokaal niveau dit uit te breiden naar regionaal 

niveau. Te denken valt dat wij als ERB een weekopleiding lifeguard gaan verzorgen waarin tevens de lokale bekendheid wordt 

meegenomen. Zo kunnen er bijvoorbeeld Lifeguards uit het gehele land vrijwillig een weekdienst lopen. Uiteraard worden deze 

lifeguards dan lid van onze vereniging. Hiermee hopen wij ons ledenbestand te doen uitbreiden. Dit alles zit nog in de pen. 

Maar de bedoeling is er dit jaar al een pilot gaat plaatsvinden.” 

 

Met deze woorden rond de voorzitter Werner Visser de inleiding af en verklaart hij de vergadering voor geopend. 

 

 

Van de volgende leden (26) is een afbericht ontvangen: Toos de Laleijne, Mischa Keizer, Bert Broek, Danny vd Schilden, Arthur 

Stam, Dick van Thiel, Jeroen Visser, Ilona Kriele, Wendy van Duin, Corina Gravemaker, Stephan Röpke, Bernard Karsten, Job 

Zwaan, Maikel Zwart, Edwin de Groot, Nick Schellinger, Martin Brouwer, Stephen Zwenger, Menno de Boer, Simone Dekker, 

Engel Wijker, Alex Biesboer, Linda IJssennagger, Shannon van Beek, Aaf de Jong, Stefan de Boer en Piet Kager. 
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02 NOTULEN LEDENVERGADERING d.d 20 februari 2012. 

• De notulen zijn afgedrukt in de Redlijn op pagina 27 t/m 33. Er zijn geen op of aanmerkingen waarna de notulen door de 

vergadering worden vastgesteld. 

• Naar aanleiding van de vraag van Sander Zwart in de rondvraag op de ledenvergadering van 20 februari 2012  met 

betrekking tot de omzetting van naar de lifeguard diploma’s geeft de voorzitter aan dat de omzetting door RedNed is 

gerealiseerd. Enkele leden moeten nog een kopie van hun ehbo diploma opsturen.  

 

03 INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN. 

• Ter inzage liggen de ingekomen stukken 212015 t/m 213013 en uitgaande stukken 112011 t/m 113003. 

• Ingekomen 212030; Geboorte Jet, dochter van Ron Zentveld en Wendy van Duin. 

• Ingekomen 212065; Geboorte Noud, zoon van Stefan en Annika de Boer. 

• Ingekomen 212116; Geboorte Ivy, dochter van Sven en Eva Wijker. 

• Ingekomen 212105 en uitgaand 112065; Klacht van hr. Wokke en ons antwoord aan genoemde inzake water en zand op het 

plein voor de loods. 

 

04 MEDEDELINGEN. 

• Enkele data: 

- De strandwachtbijeenkomst is maandag 13 mei 2013, om 19.30 uur in de kazerne. 

- De Open avond is gepland op woensdag 31 juli 2013. 

- Op zaterdag 20 april is de feestavond 85 jaar ERB. 

- De nieuwjaarsreceptie van 2014 is vastgesteld op zondag 5 januari. 

• Op 16 april doen 3 kandidaten van de ERB hun ehbo examen in Heiloo. 

• De plaatsing van de strandpost op het strand is gepland op 13 maart. Dit is op ons verzoek eerder dan de laatste jaren. Zo 

heeft de gemeente meer tijd om de post gebruiksgereed op te leveren. Afspraak is 1 mei operationeel. 

• Aanstaande donderdag 18 April zullen de zwembad examens weer worden gehouden. Alle deelnemers alvast heel veel succes. 

De busbegeleiding gaat goed. Het eerste uur is er begeleiding van Jill of Nicole Horstman. Het tweede uur rijdt of Arianne Röpke 

of John Geel mee.  Lopende het seizoen zijn er nog verschillende nieuwe leden binnengestroomd in het zwembad. De nieuwe 

leden zijn goed opgenomen in de groep. 

 

05 JAARVERSLAG SECRETARIS 2012. 

• Het jaarverslag van de secretaris 2012 is afgedrukt in de Redlijn (blz. 16 t/m 26). 

• De vergadering gaat zonder op of aanmerkingen akkoord zodat het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

06 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2012. 

• Harrie geeft een uiteenzetting van de verschillen in de begroting en de reële cijfers over 2012. Tevens geeft hij een toelichting 

op de begroting van 2013. 

• Het totale batig saldo op 31/12/2012 bedraagt € 38.000,00. 

• De ERB ontvangt van de gemeente Bergen een vrijwilligersvergoeding van € 25,00 per actief lid per jaar. Dit is ook ter 

compensatie aan de kortingen op representatiekosten en huishoudelijke artikelen. 

 

07 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE. 

• De kascontrole commissie bestaat uit Rick van Vemde en Inge Krab. Namens de commissie neemt Rick van Vemde het woord. 

Rick geeft aan dat er een duidelijke uitleg is gegeven over de volledige begroting en heeft de commissie dit steekproefsgewijs 

gecontroleerd. Alle cijfers waren goed, zodat zij hun fiat hebben gegeven. 

• Rick van Vemde zit voor het tweede jaar in de commissie en is derhalve aftredend. Hessel Zwart is bereid de plaats van Rick 

over te nemen voor een periode van 2 jaar. 

• De algemene vergadering verleent onder acclamatie “Decharge van betaling” voor het jaar 2012 aan de penningmeester. 

 

08 BEGROTING EN INVESTERINGEN 2014. 

• Statutair dient de algemene vergadering nog steeds toestemming gevraagd te worden voor uitgaven boven €5.000,00. Alle 

vervangingen en investeringen zijn opgenomen in de materieelnota met vaste afschrijftermijnen van de gemeente Bergen. 

Ook het materieel is eigendom van de gemeente en in bruikleen gesteld aan de ERB. De financiële middelen voor 

vervangingen worden vrijgemaakt door de gemeente. Wanneer de ERB uit eigen middelen boven de € 5000,00 gaat 

aanschaffen zal het bedoelde artikel uit de statuten gaan gelden. Na vaststelling en ondertekening van de 

dienstverleningsovereenkomst tussen de ERB en de gemeente Bergen zullen de statuten op dit punt aangepast worden. 

• In 2013 vervangen we volgens de meerjarenbegroting: 2x een 40pk buitenboordmotor, 2 mobilofoons voor de strandpost, 

één (1) AED, twee reanimatiepoppen en twee PC’s (secretariaat en strandpost). 

• In 2014 schaffen we 11 nieuwe overlevingspakken, impactvesten voor de waterscooter en één (1) PC aan (voor de kazerne).  

• De algemene vergadering gaat onder acclamatie akkoord met begroting van 2014. 



  
Notulen Algemene  Ledenvergadering d.d 11 maart 2013 blad 3

JUBILEA. 

• 25 jaar lid: Danny van der Schilden 

• 40 jaar lid: Mario Dekker, Marc van Duin, Gert-Jan Arendse, Maarten Groen 

• 60 jaar lid: Piet Dekker 

De aanwezige jubilarissen ontvangen een bos bloemen en zullen later dit jaar nog de bijbehorende oorkonde ontvangen. 

 

 

09 PAUZE. 

 

10 BESTUURSVERKIEZING. 

• In 2013 zijn volgens rooster aftredend Melanie Kager, Jasper Corts en René Groen.  Allen zijn herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten zodat de bestuursleden onder acclamatie voor een volgende periode van 3 jaar aangesteld worden. 

• Ilona Kriele heeft in september 2012 het bestuur verlaten i.v.m. drukke werkzaamheden en haar opleiding voor de  

ambulancedienst. Voor de bestuursfunctie die Ilona invulde zal geen vervanger komen. Haar taken zijn  intern verdeeld en 

Maarten de Jonge is aangetrokken als EHBO-coördinator binnen de commissie opleidingen en doet rechtstreeks verslag 

aan Melanie Kager. Binnen het bestuur hebben we reeds afscheid genomen van Ilona. De voorzitter bedankt llona 

nogmaals voor haar inzet als bestuurslid de afgelopen jaren. 

 

 

11 BESTUURSBELEID. 

• Afgelopen jaar zijn de volgende aanpassingen en toevoegingen doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement: 

� Hoofdstuk 14, commissie opleidingen. De ehbo opleidingen zijn geïntegreerd in dit hoofdstuk. 

� Hoofdstuk 14, commissie opleidingen. De nieuwe RedNed opleidingsstructuur is opgenomen in dit hoofdstuk. 

� Paragraaf 25.3, Waterscooter. Toevoeging: Patrouillevaren met de waterscooter is onder bepaalde omstandigheden 

(zoals gevaarlijke stromingen, te kort bemensing van de strandpost) mogelijk. De inzet van een vaartuig heeft de 

voorkeur. 

� Paragraaf 25.5, Terreinvoertuig. Aanpassing: Aanmelden voor de rijinstructie op het terreinvoertuig kan vanaf het 

moment dat het betreffende lid de achttienjarige heeft bereikt en minimaal 1 jaar in het bezit is van het rijbewijs B (E), 

aangevuld met minimaal 1 jaar aantoonbare zelfstandige rijervaring. 

� Nieuw hoofdstuk 28, Social Media. Hier wordt het correcte gebruik van social media door leden en het gebruik van 

foto en filmmateriaal in omschreven. 

• De ERB gaat vanaf dit jaar voor het werven van nieuwe leden gebruik maken van de Vrijwilligerscentrale Alkmaar (VCRA) 

om zodoende meer nieuwe strandwachten aan te kunnen boren. 

• Door een herverdeling van de rampenvloot binnen RedNed zal de ERB de door RedNed in bruikleen gestelde Rescue 3 

inleveren. Hiervoor krijgen we een Roodnatvlet terug. Deze Roodnatvlet zullen we gaan gebruiken als vervanger van onze 

eigen vlet. Onze eigen vlet zal verkocht gaan worden. 

• Dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente Bergen. Secretaris René Groen geeft middels een korte presentatie een 

uiteenzetting van de belangrijkste highlights uit de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Bergen en de 

reddingsbrigades binnen de gemeente. Op 14/3 zal het stuk door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden, daarna 

ondertekenen de reddingsbrigades het document. 

• Voorzitter Werner Visser geeft met een presentatie uitleg over de op te richten ondersteunende stichting “Vrienden van 

de ERB”. De ledenvergadering kan het stichtingsbestuur aanstellen. Fondsenwerving blijft de vereniging ERB doen, het 

stichtingsbestuur zal als toezichthouder en beheerder optreden. Piet Kager, Wim van Vemde en Harrie de Goede worden 

als stichtingsbestuur kandidaten voorgesteld . De Algemene Vergadering gaat onder acclamatie akkoord met de oprichting 

van de stichting en daarmee ook de voorgestelde bestuurskandidaten. Harrie de Goede zal als verenigingsbestuurder 

maximaal voor 1 jaar zitting nemen in het stichtingbestuur. 

• Ontwikkeling “Maritieme Driehoek”: De ERB, KNRM en de Egmonder Pinck werken samen om tot de ontwikkeling van één 

(1) gezamenlijk onderkomen te komen. Er is een Pakket van Eisen opgesteld. Uiteindelijk hebben we voor de ERB 180m2 

voorgesteld vrij te maken voor een stalling-, onderhouds- en uitrukruimte. Tevens is er een gezamenlijke verblijfsruimte 

met de KNRM gepland. Alles bevindt zich nog in de schetsfase, niets is vastgesteld. Na een gemeentelijke goedkeuring op 

het aanpassen van het bestemmingsplan (art.19 procedure) zal een fondsenwervingscampagne opgetuigd worden om de 

bouw mogelijk te maken. 

• Marc van Duin: Is overwogen om aan de zuidkant van het boothuis te bouwen? Voorzitter antwoordt dat het HHNK 

dit niet toestaat. 

• Kristian van den Huijsen: De dienstverleningsovereenkomst geldt nu voor 3 jaar, de bouw van het nieuwe  

onderkomen start na deze periode waarna er mogelijk een ander materieelbestand is. Heeft dit consequenties? Ron 

Zentveld antwoordt dat het onderkomen uitgaat van het huidige bestand, maar een wijziging van het 

materieelbestand wel mogelijk is. 

• René Groen geeft een korte presentatie over de voortgang van de Werkgroep motivatie. 
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• Op 31 januari hebben de reddingsbrigades binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord het convenant RVR-NHN 

getekend tussen RedNed en de reddingsbrigades (alleen RB Castricum en RB Obdam nog niet). De RVR betekent één (1) 

gesprekspartner naar de Veiligheidsregio en andere hulpverleningspartners. Het biedt ons meer kansen in samenwerking, 

kennis en een kwaliteitsverhoging. 

• Annika de Boer vraagt of het mogelijk is dat leden van andere brigades naar Egmond komen voor de bewaking en/of 

opleidingen. Ron Zentveld stelt dat dit juist een doelstelling van de RVR is. 

 

 

12 BESPREKING ZOMERWERK. 

• Er komen 12 nieuwe leden en 9 aspirant leden naar strand. Probeer deze nieuwe leden en aspiranten zich thuis te voelen 

binnen de ERB. Sta ze normaal te woord en leg de procedures goed uit. Kortom, geef deze leden het gevoel dat ze erbij horen. 

• Arianne Röpke vindt het onduidelijk wat aspirant-leden wel en niet mogen. De voorzitter antwoordt dat we dit wederom 

meenemen in de strandwachtbijeenkomst. Ron Zentveld vult aan dat er een functiematrix is ontwikkeld wat het 

(opleidings)niveau van de leden is, m.a.w. wat kunnen en mogen ze. 

• Zorg dat je bekend wordt en blijft met de rijeigenschappen van de nieuwe Toyota. De alarmploegleden zijn inmiddels opgeleid 

door onze eigen instructeurs. De overige chauffeurs zullen binnenkort ook deze verplichte cursus moeten gaan volgen. De 

uitnodiging hiervoor volgt nog. Gebruik ook de dinsdagavonden om beter bekend te worden met de auto. Met dat geldt 

uiteraard voor al het andere materiaal. 

• De instructie en verplichtte herhaling voor de waterscooter zullen deze zomer weer terugkomen. Nogmaals benadrukt de 

voorzitter dat de waterscooter gebruikt mag worden om preventief op te treden. Dus bij gevaarlijke stromingen in muien kan 

de waterscooter goed werk verrichtten. Voor de reguliere patrouilles hebben wij onze andere boten en daar is de waterscooter 

niet geschikt voor. 

• We krijgen te maken met een uitbreiding van het strandwachtseizoen. In de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente 

staat dat de reddingsbrigades tot en met half september de strandbewaking invullen.  

• Een belangrijk punt blijft het volgen en afvinken van de dagelijkse checklisten. Vorig seizoen is de Jan van Speijk kopje onder 

gegaan. De checklist was blijkbaar niet goed doorgenomen. Een menselijke fout die gemakkelijk voorkomen had kunnen 

worden. Let er goed op, het gaat niet alleen om materiaal maar ook om persoonlijke veiligheid. 

• Komende zomer zal er een strandfiets beschikbaar worden gesteld aan de ERB. Deze fiets zal worden voorzien van een tas 

waarin een EHBO-koffer en de AED past. We komen hier tijdens de strandwachtbespreking uitgebreid op terug. 

• Zoals al eerder gezegd bestaan we dit jaar 85 jaar. Het zou leuk zijn als het strandfeest in teken van dit jubileum zou staan. Er 

zijn al leden die dit gaan oppakken. 

 

 

13 RONDVRAAG. 

• Kristian: Als je niet voldoet aan de eisen van lifeguard ben je dan geen A-lid meer? De voorzitter antwoordt dat je A-lid blijft, 

maar wellicht bepaalde activiteiten niet meer kan uitvoeren, zie de functiematrix. Het ehbo diploma is verplicht voor (junior) 

lifeguards. 

 

 

14 SLUITING. 

• Met niets meer aan de orde sluit de voorzitter om 21.58 uur de vergadering. 

 


