
Notulen van de 91ste algemene ledenvergadering gehouden op 8 april 2016
bij het Strandhuis te Wijk aan Zee.

Aanwezig: R. Alders, G. Bakker, H. de Boer, J. Delforge, G. Ekelschot, L. Ekelschot, 
L. van Gool, S. Greve, K. Hagen, P. Heine, B. Hinzen, E. von Hertzberg, B. de Jong 
S. Kasten, N. Kamphuis, M. Kaptein, K. Krap-Croese, S. Krap, M. de Leeuw, 
S. Liefting, J. Luyt, M. Luyt, J. Magdelyns, I. Magdelyns, J. Middelveld-Sinnige, 
I. Middelveld, I. Paap, B. Ploeg,  M. Ploeg, R. Schavemaker,  A. Schellevis, 
R. Schellevis, M. Schoorl, M. Slingerland, D. Struyve-Hagen, I. Walstra en D. 
Struyve-Hagen J. de Vries

Afwezig met kennisgeving: A. Brasser, J. Brasser, R. Brasser, B. Blom, R. Fase, 
H. Groen, T. Groot, H.Handgraaf en S. Sinnige-Spaansen

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 
91ste algemene ledenvergadering. We houden een minuut stilte voor Ruud de 
Goede, die ons helaas het afgelopen jaar is ontvallen.

2.  Notulen van de 90ste algemene ledenvergadering
De notulen worden goedgekeurd.

3.  Ingekomen stukken
Het secretariaat heeft diverse afmeldingen ontvangen voor de vergadering.

4.  Jaarverslag 2015
Hans doet verslag over strandzaken, EHBO en alarmploeg.

5.  Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van de penningmeester wordt doorgenomen. 
Blz. 4; J. de Vries ziet graag alle negatieve getallen in het zwart.
Blz. 14; J. de Vries vraagt of volgend jaar ook de realisatie 2016 terugkomt op de 
begroting. Dit is inderdaad de bedoeling
Blz. 14; J. Middelveld-Sinnige vraagt waarom er geen rekening wordt gehouden met 
de indexatie. De begroting van de vereniging is dit jaar nieuw en een beginopzet. Er 
zullen nog diverse aanpassingen komen en deze vraag zullen we ook meenemen.
Blz. 14; J. Luijt vraagt of er rekening is gehouden met minder inkomsten voor het 
zwembad. Hier is inderdaad rekening mee gehouden en dat zie je terug in de cijfers 
van 2018.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.



6.  Verslag kascommissie en benoeming leden
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door  J. de Vries en J. Middelveld-Sinnige. Alle 
stukken zijn akkoord bevonden. J. de Vries bedankt de penningmeester voor zijn 
vele werkzaamheden voor de vereniging.
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit  A. Brasser en J. Middelveld-Sinnige. 
M. Kaptein meldt zich aan als reserve.

7.  Verslag andere commissies
B. Ploeg kijkt terug op de PR in het jaar 2015.
M. Kaptein doet verslag namens de zwemcommissie. 
J. Delforge doet verslag namens de commissie strandopleidingen.
Richard bedankt iedereen voor zijn inzet en geeft aan ook erg blij te zijn met de 
goede opkomst van de jeugd bij de klusdagen in de loods.

8.  Verkiezingen
A. Schellevis en B. Ploeg zijn aftredend en niet herkiesbaar. E. von Hertzberg is 
aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft één nieuwe kandidaat voorgesteld, 
S. Liefting. De vergadering gaat met de verkiezingen akkoord.
M. Kaptein merkt op dat er sprake is van een oneven aantal bestuursleden. Dit is al 
eerder gebeurd en is geen probleem, eventueel kan de voorzitter zich onthouden van 
stemmen.
De voorzitter bedankt Anthony en Bert voor hun jarenlange inzet. Zij ontvangen een 
fles wijn en een dinerbon. De echtgenotes ontvangen bloemen.
 
9.  Bestuursmededelingen

5 leden hebben het afgelopen jaar het EHBO diploma gehaald en ontvangen 
hiervoor van het bestuur een envelop met een tegemoetkoming in de kosten. 
Ook ontvangt een lid een tegemoetkoming voor het behalen van het 
instructeursdiploma.

Het bestuur werkt aan het Meerjarenplan 2016 – 2020. Na de zomer wordt er een 
sessie gehouden met de leden waarin de eerste opzet wordt toegelicht en de leden 
input kunnen geven voor het plan.

Op 19 mei zullen de burgemeester en wethouder van strandzaken onze post 
bezoeken.

J. Luyt en M. Fase zijn de vertrouwenspersonen van de vereniging. Er zijn dit jaar 
geen incidenten geweest. Indien er andere kandidaten voor deze positie zijn kunnen 
zij zich melden bij het secretariaat.

Binnenkort ontvangt iedereen digitaal de VOG.

De postcommandanten voor dit jaar zijn net als vorige jaar: K. Hagen, M. de Leeuw, 
L. van Gool, R. Schavemaker en J. Delforge. H. de Boer is namens het bestuur 
aanspreekpunt.



Voor de zaterdag- en zondagdiensten en voor de EHBO zijn nog mensen nodig. 
Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij M. de Leeuw.

Op 18 april is er een informatie-avond in Heliomare over de licentie regeling. Een 
maal per 5 jaar moeten de licenties worden aangepast.

Instructie C2000 en chauffeursopleiding staan ook gepland.

Veel van de kleding is binnen, helaas nog niet alles. Vanaf volgende week wordt 
alles uitgedeeld. J. Delforge en P. Heine zien ook graag dat er geinvesteerd wordt in 
truien. Het bestuur gaat dit bekijken.

I. Magdelyns heeft onze vereniging aangemeld bij een actie van Mc. Donalds. We 
zijn inmiddels bij de laatste 4 en zij doet een oproep aan een ieder om te stemmen 
via Facebook en de website zodra dit mogelijk is. Mochten wij winnen dan zal het 
geld gebruikt worden voor een rescue-board voor de noordpost.

Het opbouwen van de zuidpost is op 22 en 23 april. Aan allen de oproep om hierbij te 
assisteren. Graag even melden bij  H. de Boer.

Reddingsbrigade Heemskerk heeft een nieuwe voorzitter en binnenkort volgt er een 
gesprek over samenwerking. Reddingsbrigade Nederland regelt de bewaking 
doordeweeks, in het weekend de vereniging zelf.

10.  Rondvraag

I. Walstra vraagt of het geld van bites & beats Assumburg inmiddels binnen is. Dit is 
inderdaad binnen evenals het geld van de beach-battle.

M. Kaptein vraagt of er regels zijn voor het dragen van de kleding. Deze zijn 
inderdaad opgesteld en worden bij het uitdelen van de kleding verstrekt en uitgelegd.

J. Luyt vraagt of het rescue-board gerepareerd is. Deze is inderdaad gerepareerd, 
maar moet nog gebracht worden. Dit zal voor de zomer gebeuren.

J. Luyt geeft aan dat hij het jammer vindt dat Simone zo weinig op de post komt. Zij is 
namelijk dagelijks bestuurdslid en beslist dus over veel zaken. Zij heeft bij haar komst 
aangegeven dat zij geen actieve rol op het strand gaat spelen en bovendien wordt er 
in het bestuur gestemd door het hele bestuur.

P. Heine vraagt of het incident in het zwembad bekend is bij het bestuur. Er zit 
namelijk geen bestuurslid in de zwemcommissie. Het bestuur zit inderdaad niet in de 
zwemcommissie maar E. von Hertzberg is aandachtsfunctionaris vanuit het bestuur 
naar de zwemcommissie en incidenten worden dan ook binnen het bestuur 
besproken en indien nodig met de vertrouwenspersonen.



J. Delforge vraagt of er een nieuwe auto komt. Binnenkort heeft het bestuur met de 
gemeente een overleg over de waarderingssubsidie. Een nieuwe auto staat hoog op 
de wensenlijst, maar voorlopig moeten we het nog even met de oude doen. 

L. van Gool ziet graag in het RHR een overzicht met alle competenties van onze 
leden. Het RHR is echter ook voor anderen zichtbaar dus ivm de privacy is dat geen 
optie. Wel zal gekeken worden hoe we deze informatie voor de postcommandanten 
beschikbaar kunnen stellen zonder dat de privacy in het geding komt.

J. Middelveld-Sinnige geeft aan dat, als we het hebben over privacy, niet aan de 
leden is gevraagd om de verjaardagen te vermelden op de site. Dit is inderdaad niet 
gebeurd en deze zullen dan ook verwijderd worden.

J. de Vries neemt het woord en geeft aan dat hij de vereniging als een warm bad 
ervaart. Hij doet een oproep aan de jeugdleden om vooral te blijven komen en 
bedankt het bestuur voor hun werkzaamheden. Tevens wil hij A. Brasser een hart 
onder de riem steken namens de jaarvergadering.

11.  Sluiting
Na de mooie woorden van J. de Vries sluit de voorzitter de vergadering.


