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01 OPENING. 
 
“Geachte leden van de Egmondse Reddingsbrigade. Welkom op deze ledenvergadering.  
 
We kunnen rustig stellen dat we weer een bewogen jaar achter de rug hebben. Na de vorige ledenvergadering van 10 maart 
2014 is er een noodzaak geweest tot het bijeenroepen van een bijzondere Algemene ledenvergadering, hetgeen meestal geen 
goede zaak is. En inderdaad de aanleiding van deze vergadering was geen leuke, echter de positieve wending die het daarna 
gegeven heeft door middel van de acties vanuit de motivatie werkgroep zijn gelukkig wel weer heel positief. Ik kan dan ook nu 
terugkijken op een zeer geslaagd verenigingsjaar, ook zonder drenkelingen en andere grote incidenten. 
 
Vanuit de motivatie werkgroep zijn enorm veel goede en mooie initiatieven in het leven geroepen die de sfeer binnen de 
vereniging al enorm hebben verbeterd, dat moet iedereen inmiddels zijn opgevallen. Wel moeten we er nu voor zorgen dat we 
deze positieve trend blijven doorzetten.  
 
Ikzelf zit dit jaar alweer 25 jaar in het bestuur van de vereniging en vanaf 1996 als voorzitter, dus ook alweer 19 jaar!  Ik kan 
terugkijken op een zeer bewogen tijd binnen dit bestuur, met zijn ups en zijn downs. Ik heb altijd enorm genoten van de 
positieve kanten van het besturen van een vereniging als de onze, maar natuurlijk zijn er ook momenten geweest waarop ik 
dacht “zoek het allemaal uit met je troep!”. Gelukkig blijft de boventoon bij mezelf nog altijd positief. Het is prachtig om 
voorzitter te mogen zijn van een groep vrijwilligers die zich 24 uur per dag, 365 dagen per jaar inzetten voor onze samenleving! 
 
Dat ik dat niet alleen doe blijft gelukkig ook niet onopgemerkt, Maarten Groen hebben we ere-lid gemaakt op de afgelopen 
nieuwjaarsreceptie. Ook is hij ereofficial geworden van Reddingsbrigades Nederland, allemaal omdat hij zich ook altijd enorm 
heeft ingezet voor de vereniging ERB, maar ook daarbuiten bij de Bond. Ook Rianne Schoonderwoerd is dit afgelopen jaar 
tweede geworden bij de verkiezing van “Vrijwilliger van het jaar” in de Gemeente Heerhugowaard omdat ze zich heeft ingezet 
voor de ERB, dit geeft aan dat de erkenning niet alleen vanuit onze kant gezien wordt.  
 
Er zijn bij onze vereniging veel mensen die zich, soms ook op de achtergrond, enorm inzetten. En ieder op zijn eigen manier. De 
leden in de commissies, de instructeurs in het zwembad en op het strand, de EHBO-instructeurs, de instructeurs voor de vaar- en 
voertuigen degene die oefeningen plannen en uitvoeren, de mensen die zich bemoeien met het onderhoud en noem ze allemaal 
maar op. Zonder al die mensen kan een vereniging als de ERB niet functioneren. Ik kan jullie daarvoor niet genoeg in de 
spotlights zetten! 
 
We gaan dit jaar wederom een bewogen jaar in. Ik noem een aantal zaken:  
Ø De gemeente heeft ons een bezuiniging opgelegd, die we dit jaar vorm moeten gaan geven.  
Ø De dienstverleningsovereenkomst loopt begin volgend jaar af en moet dus herzien worden.  
Ø De Maritieme hoek en daarbij ons nieuwe onderkomen, die daaraan vast zit moet handen en voeten krijgen, mits we alle 

bezwaren, moeilijkheden en financiële hobbels gladgestreken krijgen.  
Ø Het verplaatsen van de strandpost en paviljoens zeewaarts, die ook de afgelopen weken met de verkiezingen in aantocht 

veel aandacht heeft gekregen in de sociale media.  
Ø Een nieuwe en verbeterde structuur in de opleidingen binnen de ERB moet handen en voeten krijgen.  
Ø De ingeslagen weg met de motivatie werkgroep moet verder worden uitgewerkt en gecontinueerd.  
Ø Stuk voor stuk uitdagingen die voor ons liggen, maar wel uitdagingen die we aankunnen mits we er allemaal voor gaan! Ik 

kom op deze zaken vanavond natuurlijk terug. 
 
De ledenvergadering is het moment van de leden om aan te geven of het bestuur al dan niet goed doet, en de ingeslagen weg 
moet voortzetten. Ik hoop dat ook vanavond wederom op een mooie en respectvolle dialoog met de leden. Dit is het moment 
voor jullie om ons beleid bij te sturen, daar waar nodig in jullie ogen.” 
 
Na deze woorden verklaart de voorzitter de ledenvergadering voor geopend.  
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Er is een afbericht ontvangen van de volgende leden: 
Wendy van Duin, Sander Zwart, Shannon van Beek, Philip van Staalduinen, Linda IJssennagger, Jan de Laleijne, Bert Broek, Danny 
vd Schilden, Rick van Vemde, Bernard Karsten, Sven Wijker, Sandro Vitali, Ilona Kriele, Ron Wijker, Marieke Groen, Engel Wijker. 
 
Er waren 30 leden aanwezig. 
 
02 RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN. 
Vanuit de werkgroep Motivatie is bij elke vergadering / bijeenkomst van de ERB opgenomen als agendapunt. Het is bedoeld om 
iedereen eraan te herinneren dat we hier respectvol met elkaar omgaan. Elkaar aanspreken als iets als niet prettig wordt 
ervaren. Iedereen moet zich welkom voelen bij de ERB. 
 
03 NOTULEN Buitengewone LEDENVERGADERING d.d 2 juli 2014. 
• Ter herinnering: De notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2014 zijn al goedgekeurd op de BAV van 2 juli 2014. 
• De notulen zijn afgedrukt in de Redlijn van november 2014 (blz. 17 t/m 28) en op de ERB website te lezen. De vergadering 

gaat zonder op of aanmerkingen akkoord met de notulen en zijn aldus vastgesteld. 
 
04 INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN. 
• Ter inzage liggen de ingekomen stukken 214023 t/m 215027 en uitgaande stukken 114008 t/m 115010. 
• Rene Groen licht enkele ingekomen stukken toe: 
Ø 214042; Geboorte Irene, dochter van Menno en Marieke 
Ø 214120; Geboorte Ties, zoon van Stefan en Annika 
Ø 215001; Geboorte Teun, zoon van Ron en Wendy 

 
05 MEDEDELINGEN. 
• De vorig jaar aangetreden nieuwe voorzitter van RN, Charlie Aptroot,  heeft zijn functie per direct alweer neergelegd. Hij kon 

er naar eigen zeggen tekort tijd insteken. Jolanda van Dalen heeft tijdelijk het voorzitterschap van RN op zich genomen. RN is 
op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op 30 mei is de Algemene Ledenvergadering en daar hoopt men weer een nieuwe 
kandidaat te kunnen voorstellen. 

• Enkele data: 
Ø De strandwachtbijeenkomst is maandag 18 mei 2015, om 19.30 uur in de kazerne. 
Ø De open avond is gepland op woensdag 29 juli 2015. 
Ø Het strandfeest is op zaterdag 29 augustus 2015. 
Ø De nieuwjaarsreceptie van 2016 is vastgesteld op zondag 3 januari 2016. 

• Op maandag 5 januari jl zijn alle ERB kandidaten geslaagd voor het ehbo diploma. We feliciteren Femke Agricola, Jet Dekker, 
Molly Richardson, Beau Uytenbogaard en Pim Schonig. 

• De plaatsing van de strandpost was dit jaar vroeger dan gewoon op woensdag 4 maart. De aannemer van de 
strandsuppletie zal gebruik gaan maken van de post, dit levert voor de ERB geld op. 

• Op donderdag 23 April zijn de examens in het zwembad. Alle kandidaten alvast heel veel succes.  
• Een “lang gekoesterde wens” is in vervulling gegaan. We kunnen eindelijk post sturen naar onze  strandpost. PostNL heeft 

ons een officieel postadres gegeven net als alle andere paviljoens op het strand: Adres: Strand Egmond aan Zee 6, 1931 AZ, 
Egmond aan Zee.  

• Alcohol gebruik binnen de ERB: We kunnen niet boven de wet staan dus moeten we ons houden aan de nieuwe alcoholwet 
van 1 januari 2014 waarin geen alcohol genuttigd mag worden door personen jonger dan 18 jaar in openbare ruimtes. Dus 
ook bij ons in de kazerne en op de strandpost. Overigens gaat dat tot op heden goed. 

• Begin april zal de firma Jan de Nul uit België beginnen met de strandsuppletie in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. De 
zinker komt recht voor onze post. Men is vandaag begonnen (16 maart) met materialen aanvoeren en dus eerder dan 
gepland zal men beginnen met opspuiten van zand. Eerst ten zuiden (1 km) van onze post. Daarna gaat men ten noorden (1 
km) van de post spuiten. Hoog op het strand (dus tegen de zeeduin) blijft altijd een pad voor hulpverleners toegankelijk. De 
materialen worden aangevoerd en afgevoerd via de tijdelijke noordelijke opgang bij appartementen gebouw Seeduyne. De 
aannemer Jan de Nul zal gebruik gaan maken van onze post, dit levert de ERB geld op. Let op bij alarmeringen en het rijden 
over het strand met het terreinvoertuig. In 2016 zal er weer vooroeversuppletie worden gedaan bij Egmond en Bergen. 

• De Watervergunning van het Hoogheemraadschap (HHNK) verloopt in 2015. In het voorjaar van 2016 gaat de strandpost 
ongeveer 18 meter naar voren (uitgangspunt hierin is verplaatsing Kraakman + 1 meter). De ERB mengt zich echter niet in de 
discussie en is ook geen partij naar het HHNK. Daar waar onze mening gevraagd wordt geven we die natuurlijk en vinden we 
een verplaatsing zo ver westwaarts een gevaar voor alle hulpverlenende instanties en strandbezoekers. 

• We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor twee geplande evenementen, namelijk een stranddag van het PCC op 3 april en 
de Koningsspelen op 24 april. Opgave bij Ron. 
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06 JAARVERSLAG SECRETARIS 2014. 
• Het jaarverslag van de secretaris 2014 is afgedrukt in de Redlijn (blz. 5 t/m 16). En staat op de Website van de ERB. 
• De vergadering gaat zonder op of aanmerkingen akkoord en is aldus vastgesteld. 
 
07 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2014. 
• Harrie geeft een uiteenzetting van de verschillen in de begroting en de reële cijfers over 2014. Tevens geeft hij een 

toelichting op de begroting van 2016. 
Ø Marc van Duin vraagt of de waarderingsbijdrage van de gemeente Bergen opgenomen is in het budget? De 

penningmeester antwoord dat dit klopt. Het is € 25,00 per lid per jaar en bedroeg in 2014 €2850,00. 
 
08 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE. 
• De kascontrole commissie bestaat uit Hessel Zwart en Shannon van Beek. Namens de commissie neemt Hessel Zwart het 

woord. Hij vindt de cijfers duidelijk, alles is verklaarbaar. Hij noemt dat er geen bijzonderheden zijn. 
• Hessel Zwart zit voor het tweede jaar in de commissie en is daarom aftredend. Stephan Röpke is bereid voor 2 jaar zitting te 

nemen in de kascontrolecommissie. 
• De ledenvergadering geeft de penningmeester decharge van betaling voor het jaar 2014 voor de penningmeester. 
 
09 BEGROTING 2016. 
• In 2015 worden conform de meerjarenbegroting de volgende zaken vervangen: De AED van de EGM 1.10, De AED trainers 

(2), portofoons (8 stuks), de wetsuits (8 stuks), impactvesten (4) en de helmen (4) van de waterscooter. De werkpakken die 
vorig jaar vervangen zouden worden zijn dit jaar pas aangeschaft en dus deze zomer voor het eerst inzetbaar. 

• De EGM 1.29 (Rescue III) is nog in een goede staat zodat de vervanging wordt doorgeschoven naar 2018. 
• In 2016 vervangen we volgens de meerjarenbegroting de buitenboordmotor van de EGM1.29. Echter is de vervanging 

hiervan doorgeschoven naar 2018. 
Ø Marc van Duin en Piet Kager vragen of vervangingen die doorgeschoven worden in de komende bezuinigingen 

meewerken. De voorzitter geeft aan dat dit correct is. 
• De vergadering gaat akkoord met begroting van 2016. 
 
De bezuinigingen voor het jaar 2016: 
De gemeenteraad heeft de reddingsbrigades in de gemeente Bergen een bezuiniging van €50.000,00 opgelegd voor het jaar 
2016. Dit geldt voor de gehele kostenplaats reddingsbrigades, dat is in totaal ongeveer €650.000,00. Er zijn enkele ideeën door 
de gemeenteambtenaren aangedragen en de reddingsbrigades hebben zelf ook ideeën opgegeven. Te denken valt aan: 
zwembaduren delen met de drie brigades, het jaarrond laten staan van de strandposten, een langere afschrijftermijn voor het 
materieel, een snelle boot laten vallen, simpeler busvervoer van en naar het zwembad, de dagvergoeding verlagen. Al deze 
punten moeten nog worden besproken en dus kunnen we er nog niet veel over kwijt. Het ERB bestuur heeft vertrouwen in de 
komende gesprekken met de gemeente. De BES brigades zitten op één lijn. 
Ø Marc van Duin vraagt of er binnen de gemeente gebruik kan worden van reservemateriaal. De voorzitter geeft aan dat dit nu 

geen optie is omdat we materieel kunnen lenen bij RN. 
Ø Cor Kager stelt dat de standaard materiaallijst toch vastgesteld is? De voorzitter geeft aan dat dit klopt. Dat betreft de DVO 

en die kan altijd worden bijgesteld. 
Ø Marc van Duin Stelt dat het verlagen van de dagvergoeding het werven van vrijwillige strandwachten negatief beïnvloed en 

we overgaan op betaalde krachten. De voorzitter geeft aan dat RB Schoorl gebruik maakt van betaalde krachten. Wanneer 
dit ook vrijwilligere krachten worden is de bezuiniging rond. Maar er komen echter meer betaalde krachten in Schoorl. 

 
JUBILEA. 
Er zijn soms zijn daar misverstanden over de aanvang van het lidmaatschap. Het jaar dat je naar het strand komt, en dus A-Lid wordt, 
geldt als eerste lidmaatschapsjaar. 
In 2015 hebben we de volgende jubilarissen: 
• 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 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een flesje zeewater en een oorkonde. 
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10 PAUZE. 
 
11 BESTUURSVERKIEZING. 
• Dit jaar is volgens rooster Ron Zentveld aftredend. Hij is herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Ron 

wordt voor een periode van drie jaar in het bestuur herkozen.  
• Melanie Kager is tussentijds aftredend. Melanie komt in het bestuur in 2012 als Arthur Stam eruit gaat. Ze heeft in haar 

bestuursperiode een mooie structuur in het opleidingskader weten te brengen. Ook de veranderingen opgelegd vanuit RN 
zijn op een goede wijze doorgevoerd. De basis voor een goede opleidingsstructuur is door haar inzet goed verankerd binnen 
de ERB. Melanie ontvangt een bos bloemen en kan op kosten van de ERB uit eten met har partner. 

• De post opleidingen is een dusdanig belastende en belangrijke post geworden dat het bestuur de wens heeft om hem in 
tweeën te splitsen. Hoe dat precies wordt vormgegeven zullen we de komende periode samen met de nieuwe bestuursleden 
gaan uitwerken. 

• Zoals aangekondigd in de uitnodiging voor deze vergadering draagt het bestuur twee kandidaten voor: Simone Dekker en 
Jeroen Brouwer. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld zodat beiden in het bestuur worden gekozen. Simone 
Dekker is overigens niet aanwezig, ze zit in Thailand. Door middel van de Skype verbinding is ze er toch een beetje bij. 

• Bij het uitvoeren van de bestuurstaken maken we al veelvuldig gebruik van leden die een stukje verantwoording dragen over 
een deel van de bestuurspost; de commissieleden. Dit geldt met name binnen de opleidingen. Dit willen we graag 
uitbreiden. Leden die geïnteresseerd zijn in een plek in de diverse commissies kunnen zich bij het bestuur aanmelden. We 
zullen vervolgens daar graag gebruik van maken. 

 
12 BESTUURSBELEID en PRESENTATIES. 
• Rectificatie: Afgelopen nieuwjaarsreceptie hebben we Maarten Groen tot erelid benoemt. Conform de statuten dient er 

vanuit het bestuur eerst een voordracht te komen welke door de leden goedgekeurd moet worden. Omdat er tijdsdruk was 
vanuit RN om Maarten tijdens de nieuwjaarsreceptie Ereofficial te maken en gezien de staat van dienst bij de ERB hebben 
we gemeend het op deze manier te kunnen doen.  

• Stand van zaken werkgroep Motivatie. Er zijn al vele activiteiten ontplooid, zoals de promotiefilm, de What’s App 
speurtocht, leerzame doemiddagen voor de jeugdleden in de kazerne. De komende zomer zal er nogmaals iets dergelijks 
worden georganiseerd. Het bestuur wil graag continuïteit van deze werkgroep. De werkgroep hoort ook graag nieuwe 
ideeën van leden en misschien zijn er wel leden geïnteresseerd om de werkgroep te komen helpen. 

• De ledenwerving in combinatie met de promotiefilm willen we deze zomer anders oppakken. Ook leden kunnen de promo 
gebruiken. De promotiefilm heeft ons veel media aandacht gegeven. We gaan dat deze zomer herhalen en vervolgens de 
promotiefilm vertonen op scholen en bij andere gelegenheden. Deze actie zal gecoördineerd gaan verlopen zodat men er 
niet omheen kan.  

• De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Bergen loopt af op 1 mei 2016. De gemeente heeft echter 
aangegeven dat ze geen mankracht heeft (en financiële middelen) om dit jaar een nieuw document op te stellen. We 
hebben hierop voorgesteld nog een jaar verder te gaan met de huidige afspraken en vanaf 2016 een nieuw DVO op te 
stellen. Hierop heeft de gemeente nog niet gereageerd. In het DVO leggen we vast wat de gemeente van ons verwacht als 
ook de middelen die daar tegenover gesteld worden door de gemeente.  
Ø Piet  Kager geeft aan dat het huidige DVO goed is en kan worden voortgezet. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad 

het uitgangspunt zal zijn bij het opstellen van het nieuwe DVO. 
• Dit jaar wordt een start gemaakt met de invoering van de nieuwe kledinglijn van RN. De kosten hiervoor komen gedeeltelijk 

voor rekening van de gemeente (= begroting) en gedeeltelijk door de verkoop van de oude werkpakken (is afspraak met de 
gemeente). We hopen dat alle kleding op tijd voor het nieuwe seizoen beschikbaar is. Kleding wordt besteld aan de hand 
van de passessie van vorig jaar. Ieder standlid krijgt 1 set beschikbaar gesteld. 

• Mutaties in het huishoudelijk reglement: Er wordt een paragraaf toegevoegd inzake de vergoedingen van trainingen en 
opleidingen aan leden. Er moet vooraf afspraken gemaakt worden over de declaraties die gedaan kunnen worden. Er komt 
tevens een aanscherping van het alcoholbeleid binnen de ERB. 

• Spullen van de ERB kunnen altijd geleend worden. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Even vooraf melden bij Dirk, 
schoon heel en op de juiste plaatst terugzetten. We vragen eenieder deze regels in acht te nemen. Helaas gebeurt het nog te 
vaak dat dit niet gebeurt. We zijn anders genoodzaakt deze service te stoppen. 

• We hebben de afgelopen winter enkele keren een inzet gedaan voor de politie na het aanspoelen van pakketjes met 
verdovende middelen. De pakketjes hadden echter een dusdanige waarde dat het achteraf gezien niet altijd even slim 
geweest is om hier aan mee te werken in verband met de veiligheid van onze leden. Het bestuur heeft hier aandacht voor 
gevraagd bij de regio en de meldkamer. We zullen in het vervolg hier beter op letten en niet altijd maar automatisch hieraan 
meewerken. 

• Het is mogelijk om bij de ERB een maatschappelijke stage te lopen. Dit komt regelmatig voor bij diverse scholen. Hopelijk zijn 
er leden geïnteresseerd.  

• Sinds enkele jaren zeggen te veel oudere leden die jarenlang voor de vereniging veel werk hebben verricht hun lidmaatschap 
van de ERB op. We snappen niet goed waarom deze trend zich heeft ingezet. Het bestuur staat altijd open voor suggesties 
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als men het (tijdelijk) even te druk heeft voor de vereniging. Alles is bespreekbaar. Bijvoorbeeld een of twee jaar wat minder 
inzet. Graag horen we het als er ergens problemen mee zijn, dan kunnen we er wat aan doen. 

 
Presentaties: 
• Melanie Kager geeft uitleg over de licentieregeling welke vanuit RN per september 2015 ingaat. In de RN eis staat dat 

lifeguards over een periode van 5 jaar 160 aantoonbare uren op diverse vlakken moet hebben gemaakt om de licentie geldig 
te houden. We zullen een format om uren bij te houden grotendeels zelf moeten ontwikkelen. 
• Inge Krab vraagt of er een mogelijkheid tot dispensatie in opgenomen is. Melanie geeft aan dat men er maximaal 2 jaar 

tussenuit kan. 
• René Groen geeft een presentatie over de stand van zaken over de Regionale Voorziening Reddingsbrigades. Er is onder 

leden van de deelnemende brigades nog te weinig inzet om de RVR een succes te laten worden en de positie van de 
reddingsbrigades in de regio te versterken.  

• Edwin Buis geeft een korte update van de stand van zaken over de ontwikkeling van de Maritieme Hoek. De 
bestemmingsplan wijziging om de bouw mogelijk te maken ligt vanaf 12 februari 2015 ter inzage. In het meest gunstige 
geval zal eind 2015 een omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden. Echter, er worden bezwaren verwacht. 
Samenvoeging van ERB en KNRM Egmond wil zowel de  ERB als de KNRM Egmond nog niet. Wel wordt er bekeken hoe we 
naar elkaar toe kunnen groeien en de samenwerking kunnen uitbreiden. 

 
13 BESPREKING ZOMERWERK. 
• Er komen dit seizoen 4 nieuwe leden en 8 aspirant leden naar het 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. 

• De vervanging van de strandpost staat gepland voor 2018. Echter, de units verkeren nog in een goede staat. We hebben 
aangegeven de vervanging drie jaar uit te stellen mits er goed onderhoud wordt gepleegd. 

• Dit seizoen zal de firma TRI-PLUS uit Hoofddorp een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren bij de 
reddingsbrigades in de gemeente Bergen. Leden kunnen benaderd worden voor een interview of iets dergelijks. We vragen 
ieders volledige medewerking hieraan. De bedoeling is om in kaart te brengen welke risico’s leden kunnen lopen en welke 
arbeidstechnische zaken bij ons niet goed in orde zijn.  

• Marifoonkanalen en certificaat: Het bestuur heeft besloten alle apparatuur te voorzien van marifoonkanalen 0, 16 en 67. 
Dit houdt echter wel in dat je een marifoon bedieningscertificaat moet hebben om op die kanalen te mogen praten, in elk 
geval moet er iemand aan boord zijn die in het bezit is van dit certificaat. We beraden ons nog of er een eventuele 
vergoeding moet gaan gelden als men dit certificaat wil behalen. 

• Onze Rescue dummy heeft een nieuw pak. Hij is nu beter zichtbaar en hopelijk blijft hij ook beter drijven. 
• We hebben een brandstof pompje aangeschaft om de boten te kunnen bijtanken zonder een zware jerrycan erin te hoeven 

tillen. We gaan dat deze zomer uitproberen. 
• Dit jaar zal er als proef een stranddouche worden geplaatst bij onze strandpost (aan de zuidzijde, voor tegen de post). Wij 

hebben onze bezwaren bij de gemeente Bergen reeds aangegeven, maar men wil het proberen. We vragen de 
strandwachten bij te houden wat de positieve en negatieve punten zijn van de douche, zodat we dat kunnen evalueren naar 
de gemeente. 

• Oproep: We zijn nog op zoek naar leden die een weekstrandwacht kunnen lopen. 
 

14 STICHTING VRIENDEN VAN DE ERB. 
• De Stichting is eind vorig jaar officieel opgericht en wordt gevormd door: 

- Piet Kager, voorzitter. Herkiesbaar in 2016. 
- Wim van Vemde, secretaris. Herkiesbaar 2017. 
- Harrie de Goede, penningmeester, Dit jaar herkiesbaar, daarna weer drie jaar (maximaal twee keer, drie jaar herkiesbaar). 

Piet Kager geeft een toelichting op de doelstelling van de stichting. 
• De financiële status op 31 december 2014: Bijna € 60.000,00. 
• De stichting is bezig met de aanvraagprocedure voor de ANBI-status. Dit is fiscaal gunstig voor bedrijven die de SVE een  

schenking willen doen. De stichting gaat samen met de ERB deze aanvraag doen. 
• Verdere plannen en  acties van de stichting: 

- Onder andere een mediamoment ergens begin van de zomer voor het verkrijgen van aandacht voor de stichting. 
- Gedenkteken naar aanleiding van het legaat van Hendrik en Aatje stam. 
- Nieuw meubilair tbv de strandpost. 
- Donateurs wervingsacties opzetten. 



  
Algemene  Ledenvergadering d.d 16 maart 2015 

15 RONDVRAAG. 
• Vanuit de vergadering zijn geen vragen. 
 
16 SLUITING. 
• De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor het meedenken tijdens de discussies. Bedankt iedereen en veilig thuis en sluit de 

vergadering. 
 
 
 
 
Edwin Buis, voorzitter       René Groen, secretaris 


