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Inleiding. 
Verenigingen bestaan uit vrijwilligers. Vrijwilligers die allemaal een steentje bijdragen aan de uitvoering van het beleid, de 
taken die daar uit voort komen, leveren prestaties en zorgen voor een bepaalde sfeer binnen de vereniging. Bij de ERB is 
dat natuurlijk niet anders. Iedereen helpt mee, hoe groot of klein ook, aan de uitvoering van onze doelstelling. En dat op 
allerlei vlakken. Belangrijk hierin is het betrekken van alle leden, met name de jongere, nieuwe leden. Neem ze op in onze 
“familie”, koester ze. Betrek ze in onze preventieve bewakingstaak, leer ze het werk van de reddingsbrigade tot in de 
puntjes (met name buiten de oefen en lesavonden), betrek ze bij andere verenigingswerk zoals het onderhoud in de 
winterperiode. Zo behouden we onze continuïteit. Natuurlijk hebben we een groot aantal nieuwe leden naar aanleiding 
van de Lifeguard Experience Day en de daar op volgende wervingsactie op de Egmondse scholen mogen verwelkomen. Dat 
is fantastisch, maar het behouden van deze lichting is weer een taak waar we allemaal voor moeten gaan. De werkgroep 
motivatie heeft al hele mooie dingen voor elkaar gebracht en eind 2015 is er een begin gemaakt met het opstellen van een 
ERB enquête die meer over het wel en wee van onze vrijwilligers naar voren moet brengen. Begin 2016 zal deze enquête 
aan alle leden worden aangeboden. Resultaten komen aan de orde op de Algemene Ledenvergadering in maart 2016. 

In dit jaarverslag komt het afgelopen verenigingsjaar met onze diverse werkgebieden de aan de orde, waar nodig 
ondersteund met de resultaten. Uiteraard staan alle operationele cijfers in ons operationele jaarverslag 2015 die later in 
2016 gepubliceerd wordt. 

 
 
Bestuur en vergaderingen. 
Het bestuur hield in 2015  11 reguliere bestuursvergaderingen.  

Op maandag 16 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 30 leden aanwezig. Van 16 leden werd een 
afbericht ontvangen.  

In 2015 is Ron Zentveld volgens rooster aftredend. Hij wordt voor een volgende bestuursperiode door de ledenvergadering 
herkozen.  

Melanie Kager is tussentijds aftredend. Melanie komt in 2012 in plaats van Arthur Stam in het bestuur. Ze heeft in die drie 
jaar in het bestuur structuur in het opleidingskader weten te brengen. Ook de veranderingen opgelegd vanuit RN zijn in haar 
bestuursperiode doorgevoerd. De basis voor een goede opleidingsstructuur is door haar inzet goed verankerd binnen de ERB. 

Omdat de bestuursfunctie opleiden-trainen-oefenen een behoorlijk zware post is geworden heeft het bestuur besloten de 
functie te splitsen en 2 kandidaten voor te dragen. Simone Dekker en Jeroen Brouwer worden op de ledenvergadering 
voorgesteld voor een bestuursfunctie. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld zodat zij door de ledenvergadering 
worden aangenomen. In de daaropvolgende bestuursvergadering worden de bestuursfuncties ingevuld. Simone neemt de 
post opleiden (inclusief de ehbo opleidingen) voor haar rekening, Jeroen de post trainen en oefenen. Omdat Simone voor 
een half jaar in Thailand verblijft neemt Jeroen tijdens haar afwezigheid ook de post opleiden op zich. Later in het jaar besluit 
Simone langer in Thailand te verblijven en gaat ze daarna verder reizen waardoor ze de bestuursfunctie niet kan vervullen. 
Op de ledenvergadering van 2016 zal het bestuur een nieuwe kandidaat voor de vrijgekomen functie aandragen. 

 

 
Secretariaat en ledenadministratie. 
In 2015 werden 24 nieuwe leden ingeschreven en werden 12 leden uitgeschreven als lid. De meeste nieuwe leden (20) 
hebben zich aangemeld na de LED dag en de daaropvolgende ledenwervingscampagne op de Egmondse scholen. 

Per 31 december 2015 staan totaal 159 leden ingeschreven. Dit zijn 92 (actieve) A-leden, 34 (slapende) C-leden en  33 (jeugd) 
B-leden.  

Het secretariaat verwerkte in het verslagjaar 165 ingekomen en 72 uitgaande stukken.



Jubilea. 

25 jaar lid:Dick van Thiel, Stephan Zwenger, Edwin de Groot, Saskia Biesboer, Werner Visser, Sven Wijker, Marion Wijker (C-
lid) en Melanie Gul (C-lid). 

40 jaar lid: Inge Krab 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Maarten Groen tot Erelid van de ERB benoemt wegens zijn  lange staat van dienst binnen 
de ERB opleidingen. Reddingsbrigade Nederland heeft Maarten tot Ereofficial benoemd op deze dag. 

 
 
Overleg met de Gemeente Bergen. 
Bezuinigingen 2016. 

2015 stond in het teken van de bezuinigingen 2016 en verder. De gemeente Bergen is gemiddeld  € 540.000,00 kwijt aan de 
reddingsbrigades per jaar. De gemeenteraad heeft in 2014 besloten structureel € 50.000,00 per jaar op de reddingsbrigades 
te bezuinigen. Na de aanschaf van een extra voertuig (Rhino) door RB Schoorl is het te bezuinigen bedrag verhoogd naar € 
55.000,00. 

De gemeente Bergen is in het tweede kwartaal van 2015 gestart met de gesprekken op basis van hun voorstellen. In enkele 
voorstellen kon de ERB zich totaal niet vinden en heeft dit aanhangig gemaakt bij de politiek. In eerste instantie hebben we 
enkele raadsleden van diverse partijen uitgenodigd om onze knelpunten kenbaar te maken. Hierna is op 24 september 
tijdens een raadsgesprek onze bezwaren neergelegd. Gevolg hiervan was dat het college het voorstel heeft aangehouden, 
waarna de reddingsbrigades is opgelegd zelf met bezuinigingsvoorstellen te komen. 

Deze gesprekken met de andere brigades heeft er toe geleid dat de relatie zwaar onder druk is komen te staan en van 
samenwerking of eensgezindheid geen sprake meer is. Ook de verhouding met de ambtenaren van de gemeente Bergen is 
hiermee verslechterd. In het eerste kwartaal van 2016 komt de gemeente met een nieuw collegevoorstel. De bezuinigingen 
zullen ook gevolgen hebben voor de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst die in 2016 de huidige overeenkomst zal gaan 
vervangen. 

 

Ontwikkeling Maritieme hoek. 

Het bestemmingsplan voor onder andere de realisatie van de maritieme hoek is door de gemeenteraad op 25 juni 
aangenomen. KNRM IJmuiden zet in op een gezamenlijke stallingsruimte. Dit houd in dat er geen scheidingswanden tussen 
de KNRM en de ERB komen. Mogelijk is dit voor de vrijwilligers van de KNRM station Egmond alsmede de ERB nog een stap te 
snel. Daarom wordt voor ERB leden op 23 mei een inloopmiddag georganiseerd om de plannen mbt de bouw toe te lichten.  

De Pinck is vooralsnog de bottleneck in de realisatie van het gezamenlijke onderkomen. Men heeft aangegeven een bredere 
toegang nodig te hebben om de boot te kunnen manoeuvreren. Met een kleine aanpassing kunnen de andere partijen de 
Pinck tegemoet komen. Ook de financiering is voor de Pinck nog niet rond wat de realisatie kan vertragen. Men probeert op 
verschillende manieren geld binnen te halen. De ERB verwacht in 2016 meer duidelijkheid te krijgen over realisatie van het 
project en ziet de ontwikkeling zeker hoopvol tegemoet. 

 

Operationeel overleg 

Op 14 januari is er een gecombineerde operationeel en handhavingsoverleg met de gemeente Bergen gehouden. Het tweede 
operationele overleg is gehouden op 22 april en stond met name in het teken van de (standaard) materieellijst. Het laatste 
operationele overleg van 2015 op 17 juni stond geheel in het teken van de bezuinigingen.  

 
 



Reddingsbrigade Nederland en de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). 
De bijeenkomst van de RVR-NHN is het besluitvormend orgaan binnen de RVR-NHN. In 2015 heeft het regio overleg vier keer 
plaatsgevonden. De afgevaardigden van de deelnemende Reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland bespraken de 
voortgang van de RVR-NHN op basis van de in het Plan van Aanpak omschreven resultaatgebieden en werkterreinen, waarop 
de reddingsbrigades binnen de RVR-NHN willen gaan samenwerken.  

Conform het Plan van Aanpak RVR-NHN zijn er in 2013 en 2014 diverse werkgroepen gevormd met leden uit verschillende 
reddingsbrigades, om samen de doelstellingen verder uit te werken, te weten:  

• Opleiding, training en oefening 

• Opgeschaalde hulpverlening & Rampen 

• Bewaking 

• Evenementen  

• Regelgeving & Normering. 

• PR & Communicatie 

Begin 2015 heeft de kerngroep RVR-NHN een evaluatie gehouden ten aanzien van de voortgang van de opgerichte 
werkgroepen. Er is geconcludeerd dat de werkgroep Opleiding, Training & Oefening (OTO) en de werkgroep Evenementen 
aantoonbare resultaten en successen hebben geboekt. De werkgroep OTO heeft in 2015 diverse opleidingen georganiseerd 
zoals Vaarbewijs, marifonie en Optische en Geluidssignalen. Op voordracht van de kerngroep RVR-NHN heeft het regio-
overleg besloten deze werkgroepen in 2015 hun werkzaamheden voort te laten zetten. De overige twee werkgroepen 
(Opgeschaalde hulpverlening & Rampen en Bewakingen) hebben niet of in beperkte mate de beoogde doelstellingen 
behaald. Beide werkgroepen zijn derhalve in 2015 ontbonden. Hiervoor in de plaats zijn in de tweede helft van 2015 een 
tweetal projectgroepen geformeerd om een aantal belangrijke RVR-NHN doelstellingen alsnog te realiseren. Deze 
projectgroepen zijn de Projectgroep Reddingsbrigade Liaison en de Projectgroep Protocollen & Procedures. 

De door de RVR georganiseerde oefening op 17 januari werd helaas afgelast wegens tekort animo van de brigades. 

Op 24 januari werd de eerste themabijeenkomst van de RVR georganiseerd voor afgevaardigden van de Reddingbrigades 
RVR-NHN. In groepen werden diverse werkgebieden aan de orde gesteld. Tijdens de bijeenkomst stond enerzijds de werving 
van nieuwe werkgroepleden centraal en anderzijds het inventariseren van gemeenschappelijke behoefte bij de 
Reddingsbrigades binnen de behandelde thema’s opleiding, training & oefening, opgeschaalde zorg en rampenbestrijding, 

bewakingen, evenementen, regelgeving & normering, PR & communicatie. Hoewel niet alle Reddingsbrigades tijdens deze 
themabijeenkomst vertegenwoordigd waren, kan worden teruggekeken op een geslaagde ochtend waarbij veel waardevolle 
ideeën en suggesties naar voren zijn gebracht.  

Op 30/5 werd de jaarlijkse algemene vergadering van Reddingsbrigade Nederland bezocht. Tijdens de Algemene Vergadering 
van Reddingsbrigade Nederland is ingestemd met een eigen bijdrage vanuit de Reddingsbrigades inzake de bruikleen van de 
NRV-eenheid. De betaalde bijdrage vloeit terug aan de Reddingsbrigades via de RVR. Dit werkt via een projectvoorstel en een 
projectbegroting welke via de RVR-coördinator kan worden ingediend bij Reddingsbrigade Nederland. 

 

Project “Hulpverlening op en langs het water”. 

In 2015 is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het Project ‘Hulpverlening op en langs het water’ gestart. Doelstelling 
van dit project is om op basis van objectieve inschatting van de risico’s te komen tot een samenhangend dekkingsplan ten 
behoeve van de incidentbestrijding op en langs het gemeentelijk ingedeeld water van de regio NHN met bijpassende 
organisatievorm en financiering. Aan het project nemen naast Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de gemeenten, de 

Reddingsbrigades uit de RVR-NHN, Reddingsbrigade Nederland en de KNRM deel. Een stuurgroep geeft richting aan het 
project en bestaat uit vier burgemeesters, de directeuren van de Veiligheidsregio Noord-Holland, Reddingsbrigade 
Nederland, KNRM en Kustwacht en drie projectmedewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland.  

 



Onderhoudscommissie. 
Begin 2015 zijn de materiaallijsten die gebruikt worden door zowel de ERB als de Gemeente Bergen geharmoniseerd. Door 
deze harmonisering is het mogelijk om meerdere jaren vooruit te kijken als het gaat om de aanschaf van grote maar ook 
kleine materialen. 

In februari hebben we controle gehad van Agentschap Telecom betreffende onze zendapparatuur. Na deze controle is 1 
standaard kanaalindeling gemaakt en deze is in alle aanwezige zendapparatuur geprogrammeerd. 

Na akkoord van de Gemeente Bergen is er in maart groot onderhoud gepleegd aan de tractor (EGM120). Hierbij zijn de 
wielen en de hefinrichting ontdaan van alle roestvorming, geconserveerd en daarna opnieuw in de verf gezet. 

De strandtrailer van de EGM129 is voorzien van een kantelframe, dit voorkomt eventuele schade aan de romp bij het 
oplieren. 

Onze strandpost is volgens de materiaallijst in 2018 afgeschreven. Gezien de huidige staat van de units heeft het bestuur 
aangegeven aan de Gemeente Bergen de afschrijving door te willen schuiven naar 2021. Om te kijken of deze wens haalbaar 
is, is door de firma Brouwer de gehele post nagelopen. Aan de hand van dit onderhoud voorstel zal worden bekeken of dit 
ook haalbaar is. 

Na lang wachten hebben wij de beschikking over nieuwe werkpakken conform de huisstijl van Reddingsbrigade Nederland. 
De werkpakken zijn speciaal ontwikkeld naar de wensen en eisen gesteld door Reddingsbrigade Nederland. 

In het zomerseizoen zijn er een aantal schades en storingen opgetreden aan het materiaal. In de meeste gevallen zijn de 
storingen/schades op korte termijn verholpen en zo nodig is er vervangend materiaal ingehuurd om de inzetbaarheid van de 
reddingsbrigade te kunnen waarborgen. 

Eind 2015 heeft de EGM110 een tweetal storingen gehad : een storing aan de turbo en een storing aan het remsysteem, 
beide storingen zijn binnen redelijke termijn verholpen. 

Vooruitlopend op de geplande vervangingen in 2015 zijn diverse offertes aangevraagd welke voor akkoord zijn aangeboden 
aan de Gemeente Bergen. 

 
Commissie Opleidingen. 
Winter 2015  

Op 23 april waren de zwembadexamens in de Beeck. Van oktober tot april hebben de kandidaten hard getraind om het 
examen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Tijdens de trainingsavonden werd er hard gewerkt en was er ook genoeg 
ruimte voor gezelligheid, waardoor de jeugdleden met veel plezier met de trainingen bezig waren. Op de examenavond 
begon iedereen met het praktijkgedeelte. Hierna hadden de kandidaten voor het lifesaver diploma ook een theorie-examen. 
Hiervoor waren verschillende lessen gevolgd, zodat de kandidaten de theorie uit de handleiding goed begrepen en konden 
toepassen. De examenavond was een spannende maar ook gezellige avond. Veel familie en belangstellenden waren 
gekomen om de kandidaten aan te moedigen. Het resultaat was erg mooi. Iedereen was geslaagd en kon zijn wel verdiende 
diploma mee naar huis nemen.  

Resultaten zwembadexamens 2015:  

Diploma    Deelnemers  Geslaagd  Afgewezen  

Zwemmend Redder 2   9  9  –  

Zwemmend Redder 3  5   5   –  

Lifesaver 1    5   5   –  

Lifesaver 2    6   6   –  

Lifesaver 3    5  5  – 



Jeugddag bij Funcentrum Limmen. 

Ook dit jaar heeft er weer een super gezellige jeugddag plaatsgevonden. Op 13 juni was het zover. Het Funcentrum in 
Limmen, met zijn allen op de fiets. Het was ontzettend gezellig en leuk.  Er stonden diverse spellen voor ze klaar. De 
jeugdleden hebben zich enorm vermaakt en verschrikkelijk hard gelachen. 

 

Zomer 2015 

Afgelopen strandseizoen hebben wij twee examendagen gehad. Op 27 augustus mochten de junior lifeguards (5), lifeguards 
(9) en lifeguards schipper(2) op voor hun examen. Er stond deze avond NW 7 en uiteraard hing de rode vlag.  

Op 4 september waren de BES 1 (6) en 2 (2) kandidaten aan de beurt. Zij moesten aantonen dat zij beschikken over kennis 
van het mooie strand van Egmond aan Zee. Ze kregen vragen als: Wat is de bijnaam van strandpaviljoen de Zilvermeeuw, of 
waar bevinden zich op dit moment de muien voor de kust? Ook hebben ze tijdens de zomer verschillende soorten knopen 
geleerd: paalsteek, mastworp, schootsteek, platte knoop etc. Er werd flink geoefend deze zomer en soms raakte een BES-
kandidaat zelf in de knoop. Het blijft ook lastig maar het is zeker belangrijk om ze ieder moment te kunnen gebruiken, dit 
geldt uiteraard ook gewoon voor alle ervaren lifeguards. 

We hadden drie groepen gemaakt bestaande uit junior en lifeguards. De lifeguards moesten ieder een scenario uitwerken 
waarin alle facetten van het lifeguard diploma in voor kwamen. De junioren moesten alle opdrachten die de lifeguard 
opdroeg volgen. De twee lifeguard schippers kregen een eigen scenario. Omdat er best een pittige zee stond moesten zij echt 
alles op alles zetten om veilig door de branding te komen. De junior lifeguards hebben bij hun examen laten zien dat zij goed 
inzetbaar zijn tijdens een actie, met een evaluatie gesprek vertelden de junioren wat zij wisten over de algemene zaken en 
het postwerk. De lifeguards moesten tijdens dit gesprek verantwoorden waarom ze voor een bepaalde redding kozen. 

De twee lifeguard schippers kregen een eigen scenario. Omdat er best een pittige zee stond moesten zij echt alles op alles 
zetten om veilig door de branding te komen. Helaas was er 1 kandidaat gezakt, maar die gaat er natuurlijk alles aan doen om 
voor de zomer van 2016 zijn diploma te behalen. 

Resultaten strandexamens 2015: 

Diploma    Deelnemers  Geslaagd  Afgewezen  

BES 1     6  6  - 

BES 2     2  2  - 

Junior lifeguard (beach)   5  5  - 

Lifeguard (beach)   9  9  - 

Lifeguard schipper (beach)  2  1  1 

 

Trainen 

Ook dit jaar is er voor de trainingsavonden een rooster opgezet. In het rooster zijn de leden ingedeeld op de verschillende 
onderdelen waarvoor zij competent zijn. Anders dan vorig jaar was dat het terreinvoertuig en de trekker al voor het seizoen 
werd geoefend. Hierdoor hoefden de leden niet iedere week te komen trainen maar dit kon natuurlijk wel. De leden kregen 
hier zowel theorieles als praktijkles waarbij centraal stond dat iedereen weer opgefrist werd qua kennis en vaardigheden.  

 

EHBO 

Afgelopen winter hebben alle leden van de ERB hun EHBO weer bijgeschoold. Dit hebben we gedaan door 4 herhalingslessen 
te geven. Dus geen competenties meer. Daarnaast heeft de reddingsbrigade met Louise Schalkoort er een nieuwe 
kaderinstructrice bij. 

 



Operationele zaken. 
Bezoek centralisten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
In april zijn een aantal nieuwe centralisten van de Meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op bezoek geweest 
bij Reddingsbrigade Egmond. Een kennismaking met de nautische tak binnen de regio is essentieel voor goede 
samenwerking. Toevallig of niet maar de centralisten werden getrakteerd op het meemaken van een heuse redding, een 
catamaran was in problemen en is uiteraard snel geholpen. 

Werkzaamheden Werf 
Gedurende geheel 2015 zijn Gemeente Bergen en een aannemer druk en veelvuldig aan het werk geweest met de 
herinrichting van de Boulevard en hoofdstrandafgang de Werf. Om operationeel niet in de problemen te komen in verband 
met gebruik van wegen en op-/afgangen is periodieke afstemming geweest tussen de aannemer en Reddingsbrigade en 
KNRM Egmond. 

Gebruik marifoon 
Vanuit de Kustwacht is aangegeven dat zij bij voorkeur communiceren via de marifoon. Sinds de samenwerking met de 
Kustwacht in 2010 wordt gebruik gemaakt van de aloude telefoon. Reddingsbrigade Egmond heeft ervoor gekozen om de 
professionaliseringsslag in te zetten en te gaan voor algemeen gebruik van marifoon. Deze keuze wordt opgenomen in de 
materiaalnota en opleidingsplan. 

Berger- en Egmondermeer 450 jaar 
In 2015 bestond de Berger- en Egmondermeer 450 jaar. Een in het leven geroepen organisatie organiseerde diverse 
activiteiten rondom om dit te vieren. In juni en juli heeft Reddingsbrigades Egmond geassisteerd bij twee activiteiten op- en 
rond het water (trekschuitenrace en zingvaart).  

Oefeningen met KNRM en buurbrigades 
Op de dinsdag- en donderdagavonden in de zomermaanden staat voor de vrijwilligers van Reddingsbrigade Egmond in het 
teken van opleiden, trainen en oefenen. Dit gebeurt niet enkel monodisciplinair maar ook multidisciplinair, in de 
zomerperiode 2015 zijn een aantal oefeningen in samenwerking met KNRM Egmond, Reddingsbrigade Bergen en 
Reddingsbrigade Castricum uitgevoerd. 

In juli was een scenario georganiseerd in samenwerking met KNRM en Reddingsbrigade Castricum waarbij fictief 
drie vaartuigen waaronder een waterscooter met elkaar in aanvaring waren gekomen, uiteraard waren er ook diverse 
slachtoffers met uiteenlopende verwondingen. De oefening vond plaats circa 500 meter in zee en op strand tussen Egmond 
Binnen en Castricum. In totaal waren zes varende eenheden en drie rijdende eenheden met in totaal circa 40 vrijwilligers 
ingezet en hebben de oefening uitgevoerd. Na een klein uurtje was de oefening ten einde, werden de ‘slachtoffers’ bedankt 
en gingen de eenheden retour. 

In augustus was het de beurt om samen te werken met KNRM en Reddingsbrigade Bergen. Er waren voor oefening twee 
catamarans vermist opgegeven, verzocht werd om deze te lokaliseren en daarna eventueel te bergen. Bedoeling was om na 
een aantal zoekslagen een workshop catamaran te starten gegeven door Botenvereniging de Werf te Egmond aan Zee. 
Echter is een melding bij Reddingsbrigade Bergen binnengekomen van een mogelijk vermiste bodyboarder. De oefening werd 
stilgelegd en door de Kustwacht werd besloten een aantal zoekslagen te maken voor de kust van Bergen. De vaartuigen van 
de KNRM, Reddingsbrigade Egmond en Bergen maken diverse zoekslagen, Als er niets wordt gevonden en er geen melding 
van vermissing is gedaan wordt de zoekactie afgeblazen. 

Een afsluitende samenwerkingsoefening in september is sneller verlopen dan vooraf gepland. Drie scenario’s zijn uitgevoerd, 
te weten motorbootje met motorpech, surfer in problemen en ongeval mountainbiker.  

Vanzelfsprekend waren er diverse leermomenten, deze worden verwerkt in de trainingsprogramma’s.  

 

Gebruik informatiebord Gemeente Bergen 

Langs de toegangsweg van Egmond aan Zee staat een informatiebord van Gemeente Bergen. In het kader van goede 
voorlichting en preventie zijn de gehele zomer informatieberichten en vlaggenstatus op aangeven vanuit Reddingsbrigade 
Egmond opgenomen op dit informatiebord. 



Evenementeninzet 

In 2015 is de ERB betrokken geweest bij de volgende evenementen: 

01/01   Nieuwjaarsduik 
10/01   Egmond-Pier-Egmond 
11/01   Egmond Halve Marathon 
24/01   Egmond Wandelmarathon, dag 1 
25/01   Egmond Wandelmarathon, dag 2 
08/02   Groet Uit Schoorl Run 
03/04   Actiedag PCC Lyceum 
24/04   Koningsspelen 
14/06   Trek-je-rot-aan-het-vlot 
04/07   Zingvaart 
01/08  Beachvolleybal, dag 1 
02/08  Beachvolleybal, dag 2 
31/10   MTB Derpbikers Beachrace 
01/11   MTB Beachbikerace Hoek van Holland ~  Den Helder 
14/11   Sinterklaasintocht Egmond aan Zee 
28/11   Fjoertoer Egmond 

 
 
Werkgroep motivatie. 
Op de ledenvergadering van maart 2014 maakte de voorzitter van de ERB zich druk over het aantal nieuwe leden dat zich bij 
de vereniging aanmeldde en vroeg zich ook af waarom leden niet bij de ERB bleven als ze eenmaal lid waren geworden? (een 
hoog aantal afvallers). De discussie die hierop volgde was een zeer interessante en al snel kwamen er vele suggesties uit de 
leden voor het verbeteren van deze situatie. Het probleem bleek ook erg te leven onder de leden en dat is een zeer goed 
teken! Uiteindelijk werd besloten om een werkgroep te vormen om te komen tot aanbevelingen voor een verbetering van 
deze situatie. De “Motivatiewerkgroep” was geboren.  

Inmiddels is de motivatiewerkgroep alweer twee jaar actief en er zijn veel resultaten bereikt. We hebben ons in eerste 
instantie geconcentreerd op de jeugd. Het binnenhalen van nieuwe jeugd maar ook het behouden van de jeugd als ze 
eenmaal lid van onze vereniging zijn. Dit is een probleem die je bij alle verenigingen ziet. We hebben al enkele keren 
winteractiviteiten en zomeractiviteiten georganiseerd om onze jeugdleden bekend te maken met het materiaal en werk van 
de ERB. Deze activiteiten slaan erg aan en worden erg gewaardeerd. Ook in de komende periode zullen we hiermee 
doorgaan, en ook zeker de al wat oudere leden hieraan ‘koppelen’. Op die manier hopen we dat de jeugdleden zich 
verbonden (blijven) voelen met de vereniging. 

We hebben ons als vereniging ook meer geconcentreerd op de moderne multimedia, de jeugd communiceert tegenwoordig 
natuurlijk veelal via allerhande multimedia (Twitter, facebook, etc, etc). 

We hebben een prachtige nieuwe promotiefilm gemaakt, en de eerste Lifeguard Experience Day is gehouden in 2015.  

Deze Lifeguard Experience Day (LED) is een promotie dag geweest waarbij nieuwe (jeugd-) leden naar onze strandpost zijn 
gekomen waarbij men actief kon deelnemen aan allerhande activiteiten. De LED is een enorm succes geweest, alhoewel het 
weer niet echt meewerkte die dag. De LED zal zeker een vervolg krijgen in 2016. 

In 2016 gaan we ons wat meer concentreren op de oudere leden. Te beginnen met een enquête binnen de leden over de 
zaken die men graag veranderd zou zien binnen de club. Met de uitkomsten van deze enquête kunnen het bestuur en de 
diverse commissies dan weer verder. Ook zal de motivatiewerkgroep promotiebijeenkomsten blijven houden en op 
allerhande andere manieren proberen de leden aan de vereniging te binden, dit vergt echter een inspanning van iedereen 
binnen de vereniging. Ook de familie en partners zullen in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. De ERB is immers 
een “familievereniging”. 

De motivatiewerkgroep heeft ook in 2015 vele activiteiten georganiseerd en al een goede stap gezet om de ERB weer een 
gezonde vereniging te maken. De resultaten hiervan zijn al merkbaar, maar we gaan ons werk in 2016 voortzetten. 



Public Relations. 
Het jaar 2015 is voor de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) weer een jaar geweest waarin het nieuws veelvuldig is gehaald, 
zowel lokaal als nationaal is de ERB te zien geweest.  

In 2015 is het clubblad “De Redlijn” 3 keer uitgegeven. Het doel van dit clubblad is het informeren van de leden maar 
daarnaast is er ook ruimte voor eigen toevoegingen. Voorbeelden hiervan zijn sportprestaties en uitnodigingen. 

In het jaar 2015 is de nieuwe kledinglijn uitgerold door Reddingsbrigade Nederland. De ERB had het voornemen om ieder lid 
te voorzien van een shirt en een short. Helaas is dit door leveringsproblemen niet gelukt. Pas half september was de 
voorraad kleding compleet en zou iedereen kunnen worden voorzien. Het gevolg hiervan is dat gedurende de zomer een deel 
van de leden met nieuwe kleding op het strand liep en een deel nog de oude kleding lijn heeft gedragen. 

Het hele jaar is de website ook weer beschikbaar geweest, dit is nog altijd een goede manier om evenementen en informatie 
te delen met bezoekers. Vooral in de zomermaanden wordt de website door veel mensen bezocht, op de website is 
informatie te vinden over gevaren op het strand en actuele nieuwsberichten. Ook alle persberichten worden als 
nieuwsbericht op de website geplaatst.  

2015 is een jaar geweest waarin vooral veel gebruik werd gemaakt van Social Media, zowel het twitter als het facebook 
account hebben een grote groep volgers. Waar in het verleden vooral nieuwsberichten werden geplaatst op de sociale media 
is er dit jaar voor gekozen om meer te laten zien van wat we doen. Zo worden er veel filmpjes geplaatst die gemaakt zijn met 
een GoPro om zo de bezoekers inzicht te geven in wat wij de hele dag doen. Ook worden “normale” gebeurtenissen vaker 
gedeeld. Er kan hierbij worden gedacht aan het onderhoud van materialen. Rondom de grotere evenementen heeft social 
media ons erg geholpen. Er is duidelijk te merken dat er een ander publiek mee kan worden bereikt. 

De Egmondse Reddingsbrigade is in 2015 ook weer op verschillende markten static aanwezig geweest. Uiteraard op de 
jaarlijks terugkerende Visserijdag, hier was de ERB te vinden in het botenhuis van de KNRM. Daarnaast is de ERB dit jaar 2 
keer op de braderie te zien geweest. In aanloop naar de Lifeguard Experience Day en de woensdag na deze dag, de ERB had 
deze dagen een stand op de werf. Op de markten waren een aantal static vaartuigen te zien en konden bezoekers informatie 
krijgen over de ERB en de Lifeguard Experience Day. 

Aan het einde van de zomer is het jaarlijkse scholenrondje weer gedaan. Door een aantal leden zijn de basisscholen in 
Egmond bezocht om de kinderen van groep 7 en 8 warm te maken voor het Reddingsbrigade werk. Naast het scholenrondje 
heeft de ERB. Te samen met de Lifeguard Experience Day heeft deze aanpak geleid tot ruim 20 aanmeldingen voor het 
nieuwe zwembad seizoen. Dit is een aantal wat veel hoger is dan er in de afgelopen jaren is behaald. 

Begin januari is vanuit het bestuur de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie geweest. Gedurende de middag waren de leden in de 
gelegenheid elkaar de beste wensen voor 2012 te wensen. De opkomst was zoals elk jaar weer groot. Onder het genot van 
een drankje en een hapje kon vooruit gekeken worden naar het nieuwe jaar. De hapjes waren ook dit jaar weer gesponsord 
door Café de Werf. 

Op woensdag 5 augustus werd voor de 3e keer op rij de Post-tot-Post run verlopen. Vele leden van de Egmondse 
Reddingsbrigade zijn druk bezig het hele jaar door in conditie te blijven, deze hardloopwedstrijd draagt hier op de een goede 
manier aan bij. Door de deelnemers kan worden gekozen om 5 of 10 kilometer hard te lopen. 5 kilometer is precies de 
afstand van de strandpost van Egmond naar die van Bergen. In totaal waren vanuit Egmond zo’n 20 lopers die aan deze 
wedstrijd meededen.  

In 2015 is er voor gekozen om geen regulier strandfeest te houden. In augustus stonden al veel evenementen op het 
programma, vandaar is er voor gekozen om een gezamenlijke barbecue te houden na afloop van de Lifeguard Experience 
Day. Op deze manier werden de aanwezige leden bedankt voor hun inzet gedurende de dag. Ondanks het winderige weer 
was het een gezellige avond wat in 2016 een vervolg gaat krijgen. 

Op 20 december stond wederom de kerstkien op het programma. De kerstkien is dit jaar wederom georganiseerd door Ivar 
Wijker. De opkomst op deze avond viel wat tegen. 

Aan het einde van het jaar hebben alle commissie en werkgroep leden een kerstpresentje ontvangen, dit jaar is er gekozen 
om iedereen een doosje bonbons te geven. 



 
Tot slot. 
Wat brengt ons 2016? In ieder geval de ERB enquête die begin van het jaar aan de leden wordt aangeboden. Met de 
uitkomst zal het bestuur, commissies maar ook de leden aan de slag moeten. Ook de bezuiniging op de reddingsbrigades 
opgelegd door de gemeente Bergen zal ons gaan treffen. Diverse overleggen over de nieuwe dienstverleningovereenkomst 
(DVO) met de gemeente. Laten we er met z’n allen weer de schouders onder zetten. Probeer je zo veel mogelijk in te zetten 
voor de ERB. We gaan ervoor in 2016! 

 

 

René Groen, secretaris 


