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Jaarverslag van de secretaris 2018 
 
In 2018 vierde de ERB haar 90 jarige bestaan. Deze speciale gebeurtenis werd gevierd middels 
een groot strandfeest op 7 juli in het thema Ibiza. 2018 zal worden herinnerd als een jaar met 
een fantastische zomer, een zomer waarin alle warmterecords werden gebroken. Ook is in 2018 
weer de, ondertussen, traditionele Lifeguard Experience Day gehouden, helaas waren de 
weergoden ons dit jaar niet heel goed gezind. Ondanks het mindere weer hebben we weer veel 
bezoekers kunnen verwelkomen op het strand. Organisatorisch stond het verslagjaar 2018 
vooral in het teken van de verhuizing naar het nieuwe onderkomen, na jarenlang plannen en 
vergaderen is in 2018 gezamenlijke onderkomen van ERB, KNRM en de Pinck gerealiseerd. Op 
zaterdag 10 november werd ons prachtige nieuwe Maritiem Centrum officieel geopend, vele 
uren en zweetdruppels hebben in dit pand gezeten maar het resultaat mag er wezen. De 
openingsdag is afgesloten met een feest voor alle leden van de ERB en de KNRM. In de 2 
maanden van het jaar is het pand al intensief gebruikt, van herhalingslessen tot aan de 
kerstkien. 
 
Bestuur en vergaderingen. 
Het bestuur hield in 2018 12 reguliere bestuursvergaderingen.  
Op maandag 21 maart 2018 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 29 leden 
aanwezig. Ook van 27 leden werd een afbericht ontvangen. 
Volgens rooster waren Ron Zentveld, Annika de Boer en Jeroen Brouwer aftredend. Ron en Annika 
stelden zich weer herkiesbaar, Jeroen Brouwer heeft aangegeven af te willen treden als bestuurslid. 
Voor de invulling van de post van Jeroen Brouwer heeft het bestuur Iris Bakker voorgedragen, voor de 
vergadering zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Annika, Ron en Iris werden voor een nieuwe 
periode verkozen. 
 
Secretariaat en ledenadministratie. 
Het secretariaat verwerkte in het verslagjaar 108 ingekomen en 78 uitgaande stukken. 
In 2018 werden 20 nieuwe leden ingeschreven 
Per 31 december 2018 staan totaal 127 leden ingeschreven. Van deze 127 leden zijn 46 leden als 
jeugdlid geregistreerd 
 
Jubilea. 
Ook dit jaar hebben de jubilerende leden een oorkonde ontvangen, deze oorkondes zijn afgegeven 
door de kanselarij der Nederlandse Orden. De oorkondes zijn afgegeven aan de leden op de 
nieuwjaarsreceptie, dit is een jaarlijkse traditie bij de KNRM. Omdat de ERB en de KNRM 
tegenwoordig de nieuwjaarsreceptie gezamenlijk houden zet ook de ERB haar jubilarissen op deze 
dag in het zonnetje 
 
Opening Maritiem Centrum 
Het jaar 2018 is voor de ERB een memorabel jaar geworden, na jarenlang vergaderen, ontwerpen en 
tekenen is in 2018 het Maritiem Centrum opgeleverd. Deze samenwerking tussen de ERB, de KNRM 
en de Egmonder Pinck heeft in het jaar 2018 een werkelijke gestalte gekregen met een nieuw 
onderkomen. Het onderkomen is van alle gemakken voorzien om de operationele taak zo goed 
mogelijk uit te kunnen voeren. De inrichting en vormgeving is mede mogelijk gemaakt door de vele 
sponsors en de uren die de vrijwilligers erin hebben gestoken. 
Op zaterdag 10 november 2018 is het Maritiem Centrum officieel geopend, de sleutel van het pand is 
door een helikopter symbolisch naar het pand gebracht waarna de vertegenwoordigers van de drie 
bewoners samen met de burgemeester het pand officieel hebben geopend. Gedurende de dag 



 

 
 
 
Jaarverslag 2018 

hebben rond de 400 bezoekers het nieuwe centrum bezocht, deze mensen zijn allemaal welkom 
geheten en hebben een rondleiding gehad in het nieuwe onderkomen. 
De realisatie van het Maritiem Centrum is iets voor de ERB om trots op te zijn, samen met partners is 
een prachtig onderkomen gebouwd wat klaar is voor de toekomst 
 
Een gevolg van de verhuizing naar het Maritiem Centrum is dat de ERB afscheid genomen heeft van 
de loods en de kazerne, door de verhuizing kan al het materieel onder 1 dak worden gestald 
 
Werkgroepen vervanging materieel 
Tijdens de ledenvergadering is een oproep gedaan naar de leden om deel te nemen aan 2 
werkgroepen ter vervanging van de Toyota Landcruiser (EGM 1.10) en de Rescue III (EGM 1.29).  De 
werkgroepen mogen testen met verschillende auto’s en vaartuigen en zullen in 2019 een voorstel 
doen aan het bestuur. 

Opleiden 
 
Winter 2018 
Op 24 april vonden de zwembadexamens plaats in het zwembad de Hout te Alkmaar. Dit was het 
eerst jaar dat er Jonge Redders examens werden afgenomen. Nieuw en best wel spannend zowel 
voor de kandidaten als instructeurs. Een aantal delen van het Jonge Redders examen, met name de 
afstand zwemmen hebben we de week voor het examen al afgenomen. Onder het toeziend oog van 
de bedenkers van de Jonge Redders zwommen de kandidaten af. 
Naast de Jonge Redders zwommen ook nog de Lifesavers af. De Lifesavers opleiding is een 
opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland. De Lifesavers opleiding is gericht op het leiding geven. 
De Lifesaver kandidaten moesten zowel praktijk als Theorie-examen doen. Voor het theorie-examen 
hebben de kandidaten een viertal lessen gevolgd uit de handleiding Lifesaver. De Lifesavers 1 deden 
een schriftelijk theorie-examen en de Lifesavers 2 een mondeling theorie-examen. Voor Lifesaver 2 en 
3 dient de kandidaat in bezit te zijn van EHBO-diploma. 
De Examenavond was een spannende avond. Veel familie en belangstellende waren gekomen om de 
kandidaten aan te moedigen. Helaas kon niet iedereen naar huis met het wel verdiende diploma.  
Een Lifesaver kandidaat deed op 30 mei nog een herexamen bij Reddingsbrigade Bergen. Hier 
slaagde ze alsnog voor het wel verdiende diploma. 
 
Resultaat zwembadexamens 2018: 

 
Zomer 2018 
Het zomerseizoen begon voor de kandidaten en instructeurs in de maand mei. De eerste lessen 
werden gegeven in de kazerne en begin juni zijn de lessen gegeven op het strand. De INTRO-
opleiding krijgt de eerste weken vaaropleiding. De jongste kandidaten op het strand leren om 
opstapper vlet te worden. Het jaar daarna worden ze schipper op de vlet. Op 19 juli deden de INTRO-
kandidaten een tussen examen op het gebied van varen. De kandidaten slaagde allemaal hiervoor.  
Een kandidaat deed op 1 juli examen Lifeguard bij de reddingsbrigade Bergen. Hij slaagde hiervoor en 
kon later dit seizoen zijn Lifeguard chauffeur behalen.  
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Op dinsdag 3 juli 4 kandidaten examen gedaan voor Lifeguard chauffeur. Alle kandidaten slaagde met 
vlag en wimpel 
Ook dit jaar is er weer een oefening georganiseerd voor de opleiding. Deze werd op 17 juli gehouden 
samen met de KNRM. Hier werden 3 scenario’s nagespeeld. De kandidaten werden ingedeeld in de 
functie waarvoor ze in opleiding zijn. De Lifeguard kandidaten kregen een leidinggevende rol en de 
INTRO-kandidaten hielpen met et klaarmaken van de boten en gingen daarna op patrouille. Er is veel 
geleerd van de oefening.  
Dit jaar werd ook weer geslapen op de strandpost. Gezamenlijk film kijken met een chips en wat 
drinken en daarna zocht iedereen zijn slaapplek op. De volgende ochtend werd het feestje afgesloten 
met een ontbijt. Het was een zeer groot succes.  
Op donderdag 6 september vond het strandexamen plaats. Het weer was redelijk maar er stond een 
flinke stroming. Zowel de INTRO als de Lifeguard diploma’s werden op deze avond geëxamineerd. 
Het INTRO-examen werd door de eigen instructeurs afgenomen en voor de Lifeguard diploma’s 
kwamen er officials van de bond. 
De INTRO-kandidaten moesten aantonen dat zij beschikken over de 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. 
De Lifeguard kandidaten moesten ieder een scenario uitwerken waarin alle facetten van het Lifeguard 
diploma in voor komen. Ze krijgen hierbij ondersteuning van de Junior Lifeguards. De Lifeguard 
chauffeurs kregen een eigen opdracht om binnen dit scenario. Na afloop van het praktijkexamen vindt 
er een reflectie plaats van het scenario. Hierin mag de kandidaat zich verantwoorden waarom ze voor 
deze bepaalde redding hebben gekozen.  
De examenavond was een spannende avond. Helaas kon niet iedereen naar huis met het wel 
verdiende diploma. Voor de gezakte kandidaat werd een herexamen geregeld en slaagde alsnog voor 
haar Lifeguard diploma. 
Resultaten strandexamens 2018: 

 
Op maandag 10 december werd er een cursus O&G gegevens in IJmuiden. Een 6-tal kandidaten 
gingen hiernaartoe en slaagde voor de cursus. Ze zijn nu ook volledig inzetbaar voor de ERB. 
Al met al kunnen we spreken van een productief opleidingsjaar. 
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Oefenen en trainen 
 

Afgelopen jaar druk bezig geweest om te zorgen dat er weer voldoende instructeurs zijn zodat 
iedereen goed geschoold kan worden op het desbetreffende voer/vaartuig.  
Er zal ook het een en ander gaan veranderen, zo zal iemand die genoeg ervaring en uren maakt op 
een voer/vaartuig hier beloond voor worden doormiddel van een jaar overslaan. Verdere uitleg 
hierover zal tijdens de ledenvergadering naar voren komen. 
Tevens zal het aanmelden makkelijker worden gemaakt doormiddel van 1 mail waarin je jezelf dient 
aan te melden voor alle desbetreffende voer/vaartuig herhalingen. Hiervoor is een nieuw email adres 
aangemaakt: aanmelden@reddingsbrigade.info 
Ook zullen alle herhalingstrainingen worden gelogd doormiddel van een trainingsregistratie formulier. 
Hierin worden de vaardigheden bijgehouden en beoordeeld. 
Tevens zijn er een aantal instructeurs gestopt met het geven van trainingen. Deze wil ik bedanken 
voor hun inzet! We verwelkomen Bjarne Wijker en Robert van der Heijden als nieuwe trainers. 
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Operationele Zaken 
 
Hulpverleningen 
 
In 2018 totaal 273 hulpverleningen met 290 betrokken personen.  
 
De 273 hulpverleningen nader gespecificeerd: 

• 25 keer hulp aan baders/zwemmers in de problemen; 
• 15 keer hulp aan opvarenden (5x kitesurfers, 4 surfers en 6 vaartuig); 
• 42 keer vermist/aangebracht; 
• 174x EHBO 

• 53 keer buiten de strandpost; 
• 121 keer op de strandpost; 

• 11 keer dienstverlening; 
• 2 keer dier in de problemen. 

 
In totaal was er bij 10 hulpverleningen sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie. 
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1. Alarmeringen C2000 
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Reddingsbrigade Egmond kan in voorkomende gevallen door de Meldkamer van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en/of het Kustwachtcentrum van de Nederlandse Kustwacht worden 
gealarmeerd door middel van P2000. 
 
Totaal is Reddingsbrigade Egmond 60x gealarmeerd door de Meldkamer van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en/of het Kustwachtcentrum van de Nederlandse Kustwacht. 
 
Definities ploegen: 
 

• Alarmploeg: 365/7/24, omvang 30 vrijwilligers  
• Strandploeg: tijdens openingstijden strandpost, dienstdoende strandwachten 
• Kader: voor bestuurlijke vraagstukken en/of advies, piket 365/7/24 

 
Alarmeringen 2018: 
  

Meldkamer 
Veiligheidsregio 

Kustwachtcentrum 
Kustwacht 

Strandploeg 13 0 
Alarmploeg 44 3 
Kader 0 nvt 

 
 
 
 

 
 

2. Alarmploeg 
 
De alarmploeg van Reddingsbrigade Egmond is 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week en 24 uur 
per dag beschikbaar voor optreden bij calamiteiten op en rondom het Egmondse strand, de Noordzee 
en aangrenzend duingebied. 
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Samenstelling 
• Bemanningsleden alarmploeg per 01-01-2018: 29 personen. 
• In 2018 zijn 4 alarmploegleden uitgetreden en 2 nieuwe alarmploegleden aangesteld. 
• Bemanningsleden alarmploeg per 31-12-2018: 27 personen. 
 

3. Strandwachtploeg / Strandwachtrooster 
 
Het zomerseizoen 2017 ging op zaterdag 19 mei (Pinksterweekend) van start en duurde tot zondag 9 
september. Vanaf week 24 tot en met week 36 (13 weken) was de strandpost iedere dag geopend. 
Het weekendrooster werd van oudsher gevuld met ingeroosterde vrijwilligers. De werkdagen werden 
op vrijwillige basis ingevuld door Lifeguards van Reddingsbrigade Egmond. 
 
Iedere vrijwilliger wordt minimaal 1x ingezet als Lifeguard maar het grootste gedeelte van de 
beschikbare Lifeguards zijn 2x ingeroosterd. Een groot voordeel van Reddingsbrigade Egmond is dat 
het dorp direct grenst aan het strand en zo kan iedereen ook laagdrempelig langs de reddingspost 
komen, de meeste Lifeguards zijn daarnaast op meerdere dagen of dagdelen aanwezig om op 
vrijwillige basis het ingeplande team te versterken.  
 
De trainees zijn conform het opleidingsplan ingeroosterd. Daarnaast zijn de aspirantleden net als de 
vorig jaren een aantal keren ingeroosterd om zo kennis te maken met de werkzaamheden. 

4. Gerapporteerde zomercijfers 
 

• 103 dagen geopend (minimaal) 
• 927 uren geopend (minimaal) 
• Gele vlag: 24x 
• Rode vlag: 10x 
• Gemiddelde luchttemperatuur 20,8°C  
• Gemiddelde watertemperatuur 17,1°C  
• Drukte op het strand 

• 15 dagen zeer rustig 
• 41 dagen rustig 
• 26 dagen matig druk 
• 12 dagen druk 
• 4 dagen zeer druk 
• 5 dagen geen rapportage 

• Branding (seastate) 
• 61 dagen laag 
• 26 dagen matig 
• 9 dagen hoog 
• 1 dagen zeer hoog 
• 6 dagen geen rapportage 

• Weersomstandigheden 
• 46 dagen zonnig 
• 20 dagen licht bewolkt 
• 10 dagen half bewolkt 
• 18 dagen zwaar bewolkt 
• 5 dagen regen 
• 4 dagen geen rapportage 

• Bewolkingstype 
• 35 dagen geen bewolking 
• 29 dagen lichte bewolking 
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• 16 dagen half bewolkt 
• 18 dagen zware bewolking 
• 5 dagen geen rapportage 

• Zicht 
• 87 dagen goed 
• 10 dagen matig 
• 6 dagen geen rapportage 

• Windrichting 
• 15 dagen west 
• 28 dagen noord 
• 19 dagen noordwest 
• 8 dag noordoost 
• 7 dagen oost 
• 1 dagen zuid 
• 2 dagen zuidoost 
• 16 dagen zuidwest 
• 7 dagen geen rapportage 

• Windkracht 
• 79 dagen ≤ 4 beaufort 
• 19 dagen > 5 beaufort 
• 5 dagen geen rapportage 

5. Bijzonderheden zomerperiode 
 
Bijzonderheden mei 
Start van het seizoen waarbij de strandpost het Pinksterweekend inclusief de maandag al geopend is.  
 
Bijzonderheden juni 
Vermiste zwemmer op 22 juni maar deze is gelukkig in goede conditie aangetroffen op het strand.  
 
Bijzonderheden juli 
Op 2 juli wordt door de strandwachten assistentie gevraagd aan de KNRM bij een omgeslagen 
catamaran. Verder een zomerse maand met veel zonuren. De zee is redelijk rustig waardoor er weinig 
tot geen muistromingen zijn. Door de rustige omstandigheden zijn ook de hulpverleningen meer 
gericht op de zonnende recreant. Eind van de maand is een leuke samenwerkingsoefening gehouden 
onder leiding van Reddingsbrigade Castricum. 
 
Bijzonderheden augustus 
Begin augustus wordt in samenwerking met KNRM Egmond een redding uitgevoerd in zee nabij 
Bergen aan Zee. Halverwege de maand vindt een verdrinkingsongeval plaats nabij Bergen aan Zee 
en ook Reddingsbrigade Egmond wordt ter assistentie ingezet. Op 16 augustus is er brand in 
Restaurant de Klok in het centrum van Egmond, de Reddingsbrigade assisteert in samenwerking met 
de KNRM bij de waterwinning vanuit zee.  
 
Bijzonderheden september 
Het seizoen is bijna ten einde en de afbouw en voorbereidingen voor de opening van het Maritiem 
Centrum Egmond nemen steeds concretere vormen aan. 

6. Evenementeninzet 
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In 2018 is de ERB betrokken geweest bij de volgende evenementen: 
1. Zondag 1/1  Nieuwjaarsduik Egmond   Feestelijkheid 
2. Zaterdag 13/1  Egmond - Pier - Egmond   MTB 
3. Zondag 14/1  Egmond Halve Marathon   Hardlopen 
4. Zaterdag 27/1  Egmond Wandel Marathon, dag 1  Wandelen 
5. Zondag 28/1  Egmond Wandel Marathon, dag 2  Wandelen 
6. Zondag 11/2  Groet uit Schoorl Run    Hardlopen 
7. Zondag 4/3  Deining D-Day     MTB 
8. Donderdag 30/3 Actiedag PCC Lyceum    Wandelen 
9. Zaterdag 16/6  Summer Beach Volleyball Circuit, dag 1  Beachvolleybal 
10. Zondag 17/6  Summer Beach Volleyball Circuit, dag 2  Beachvolleybal 
11. Zaterdag 29/9  Beach Bastard     MTB + hardlopen 
12. Zaterdag 29/9  Surfski Castricum - Camperduin   Watersport 
13. Zaterdag 13/10  Derpbikers Beachrace    MTB 
14. Zondag 28/10  Beachbike Hoek van Holland ~ Den Helder MTB 
15. Zaterdag 17/11  Sinterklaasintocht Egmond   Feestelijkheid 
16. Zaterdag 24/11  Fjoertoer     Wandelen 
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Onderhoud 
 
Door gedegen onderhoud proberen we zoveel mogelijk storingen te voorkomen. 
Storingen zijn echter nooit te voorkomen en worden pas zichtbaar tijdens gebruik. Door periodiek de 
materialen te inspecteren proberen we een mogelijke oorzaak van een storing op voorhand te 
lokaliseren en te elimineren. 
 
Huisvesting. 
In 2015 heeft het bestuur van de ERB aangegeven de vervanging van de strandpost door te willen 
schuiven naar 2021. Een verlenging van 3 jaar, een termijn die volgens het bestuur van de ERB 
haalbaar is mits er gedegen onderhoud wordt uitgevoerd. 
 
Begin 2018 is een inspectie uitgevoerd aan de bestaande dakbedekking, de dakbedekking ziet er nog 
prima uit. De entree container, de dakranden, enkele oude reparaties en de dakdoorvoeren verdienen 
de aandacht. 
Begin 2018 is ook een bouwkundige inspectie uitgevoerd aan de binnen-en buitenzijde van de 
strandpost, op een aantal punten verdiend de strandpost de nodige aandacht : 
- In de entree zal een nieuw kozijn met deur moeten worden geplaatst. 
 Door lekkage is een deel van de buitenwand verrot en de stalen dwarsbalk onder de  
 entree verdiend aandacht. 
- De stalen boeidelen zijn aan vervanging toe, deze zijn op enkele plaatsen  
 doorgerot. 
- Het schilderwerk aan de houten kozijnen en deuren zijn in slechte conditie. 
- De binnendeuren zijn aan vervanging toe. 
In verband met het schilderwerk wat is uitgevoerd was het noodzakelijk een nieuwe bestickering aan 
te brengen, deze is uiteraard in de nieuwe huisstijl van Reddingsbrigades Nederland. 
 
In 2019 vindt er een herindeling plaats van verschillende strandpaviljoens, hierdoor zal ook de 
strandpost van de Egmondse Reddingsbrigade worden verplaatst. 
 
Reddingsmiddelen. 
In oktober 2018 volgt via Reddingsbrigades Nederland een terugroepactie voor Palm Impactvesten 
(2017/2018) in verband met productiefout. De ERB heeft meerdere van deze vesten in gebruik, na 
een inventarisatie blijkt dat geen van onze vesten vallen binnen de vermelde serie. 
 
 
Voertuigen : 
Begin 2018 zijn van het terreinvoertuig EGM110 de beide homokineten vervangen van de voor-as. 
In 2018 is een werkgroep opgericht voor de vervanging van de EGM110, door aangescherpte eisen is 
de keuze uit het aantal voertuigen drastisch kleiner geworden. Om de werkgroep met een gedegen 
voorstel te laten komen is een verzoek ingediend bij de Gemeente Bergen NH tot een jaar uitstel en 
de EGM110 dus pas in 2020 te gaan vervangen. 
Dit verzoek is gehonoreerd door de Gemeente Bergen NH.  
Vaartuigen. 
In verband met de technische staat en de leeftijd van de EGM129 (Rescue 3) is in 2018 een 
werkgroep opgestart om te komen tot een advies voor een vervangend vaartuig in 2019. 
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In de zomer is door Reddingsbrigades Nederland een nieuw vaartuig geïntroduceerd, de RNR470. 
Het vaartuig is gebouwd op de romp van een Rescue 3 echter is het uitgevoerd met een rubberen 
tube i.p.v. polyester ook dit vaartuig is uiteraard uitvoerig getest. 
 
De werkgroep heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot een gedegen advies te komen. 
Hierop heeft het bestuur van de ERB een verzoek ingediend bij de Gemeente Bergen NH tot een jaar 
uitstel en de EGM129 dus pas in 2020 te gaan vervangen. 
 
 
Dit verzoek is gehonoreerd door de Gemeente Bergen NH. 
Communicatie. 
In 2018 zijn in eigen beheer de antennes en de bekabeling van de strandpost vervangen. In verband 
met de geplande overstap naar digitale communicatie is met de keuze van de materialen reeds 
rekening gehouden. 
 
Vervangingen 2018. 
Volgens de materiaal nota worden in 2018 de volgende zaken vervangen : 
 

• klein materiaal 
• vervanging antennes + bekabeling 
• vervanging PC strandpost 

 
• materiaal nota 
• vervanging AED  
• vervanging AED trainer 
• vervanging strandtrailer EGM129 

 
Ook is in 2018 de strandtrailer van de EGM118 vervangen, deze is bekostigd uit een gift van de 
Stichting Vrienden van de Egmondse Reddingsbrigade. 
 
Vervangingen 2019. 
 

• klein materiaal 
• vervanging PC secretariaat    afvoeren 
• projectiescherm     afvoeren 

 
• materiaal nota 
• vervanging terreinauto EGM110  doorzetten 2020 
• vervanging rescue 3  EGM129  doorzetten 2020 
• vervanging waterscooter EGM127 

 
 
 


