Notulen van de 94ste algemene ledenvergadering gehouden op 5 april 2019 bij
’t Strandhuis.
Aanwezig:
Namens het bestuur:
H. de Boer, A. Brasser, E. von Hertzberg, S. Greve, J. Luijt (dagvoorzitter), A. Groot (notuliste).
M. Slingerland, M. de Leeuw, M. Bakker, I. Paap, K. Krap, D. Maas, M. Liefting, S. Krap,
B. Hinzen, B. de Jong, B. Blom, K. Hagen, J. Middelveld, G. Bakker, M. Luijt, T. Groot,
S. Kasten, I. Middelveld, R. Brasser I. Magdelyns, P. Fase, J. Brasser, M. Ploeg,
H. van der Wel, M. Fase, M. Kaptein, D. Struyve, M. Hagen, S. Luijt, I. Walstra, R. Fase,
J. Magdelyns, P. Heine, B. Ploeg, J. Delforge, A. Schellevis, R. Alders, D. Laupe, H. de Boer,
L. van Gool, N. Kamphuis
Afwezig met kennisgeving:
R. Schellevis, M. Spinella, J. de Vries, S. Liefting.
1. Opening
Voorzitter opent met een welkom aan de leden. De voorzitter bedankt, op speciaal verzoek van
R. Schellevis, een ieder voor de getoonde belangstelling tijdens zijn ziek zijn. Dit doet hem erg goed
en voelt fijn. Na deze mooie woorden houdt de vergadering 1 minuut stilte vanwege het overlijden van
oud lid Hein Zeilstra.
2. Notulen van de 93ste ledenvergadering
M. Kaptein vraagt of de vermelding van namen consequenter kan. Dus bv alleen voornaam of alleen
achternaam. Wordt gekozen voor achternaam.
De voorzitter geeft nog als aanvulling mee dat vorig jaar is beloofd de verslagen van de diverse
commissies bij te sluiten. Dit is voor deze jaarvergadering bij ingeschoten. Voor de vergadering van
2020 wordt beterschap beloofd.
Verder geen op- en aanmerking over de notulen van 2018 en worden bij deze goedgekeurd. Met dank
aan S. Greve.
3. Ingekomen stukken
Brief J. de Vries inzake opzegging als lid en omzetting naar donateur.
4. Jaarverslag 2018
H. de Boer doet namens bestuur en als afgevaardigde van diverse commissies het woord. H. de Boer
spreekt namens de alarmploeg, geeft verslag over het afgelopen strandseizoen en vertelt nog iets over
de PR activiteiten waaraan de WRB heeft deelgenomen.
5. Financieel jaarverslag
De penningmeester, E. von Hertzberg, gaat pagina voor pagina door het verslag heen.
P. Heine heeft de volgende opmerkingen:
Bladzijde 8, verrekend aan de reserves moet zijn: toegevoegd aan de reserves.
Bladzijde 11, hoge advieskosten?? Dit komt door extra werkzaamheden van de extern adviseur
R. Lokhort i.v.m. aanschaf auto en meerder gesprekken gemeente.

Pagina 12, desinvestering auto: Hoe is deze post opgebouwd? De penningmeester geeft aan dit met
R. Lokhorst te gaan bespreken. Komt hier later op terug.
Er is door de gemeente eenmalig extra subsidie toegezegd. Is hier al iets meer over bekend of reeds
ontvangen?? Toezegging is gedaan, geld is op datum van vergadering nog niet ontvangen.
B. Ploeg:
Heeft vraag over de strandbegroting????
Opmerking J. Luijt: op verzoek van de vorige AVL zijn bij de begroting de reële cijfers over het
afgelopen jaar geplaatst.
J. Middelveld:
Bladzijde 15, begroting. Waarom zijn de kosten voor het zwembad niet verhoogd in de begroting?
Kosten worden toch steeds hoger??? Antwoord penningmeester: Er worden minder baduren
ingehuurd, bus minder ingezet en de huurprijs zwembad is verhoog met (maar) 1,5%.
L. van Gool
Er is voor de komende jaren negatief begroot: gaat de vereniging hier nog iets aan doen? Jazeker; in
het zwembad is bv al begonnen met een nieuwe ledenwerfactie. Uiteraard is dit niet voldoende. Met
zijn allen moeten we iets gaan doen aan actieve ledenwerving en –binding.
6. Verslag kascommissie
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door A. Schellevis en B. Blom. Alle stukken zijn akkoord
bevonden en de vergadering verleend decharge voor het afgelopen boekjaar.
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit: L. van Gool en A. Schellevis. B. Blom is reserve.
7. Verslag overige commissies
M. Kaptein doet verslag namens de zwemcommissie. Tevens neemt ze van de gelegenheid gebruik de
nieuw ontwikkelde folder voor het zwembad te presenteren
T. Groot voert namens de vrijdagavond klus ploeg het woord.
M. De Leeuw voert namens de strandcommissie opleidingen het woord.
8. Verkiezingen
De voorzitter legt uit dat er tijdens het versturen van de uitnodiging voor de jaarvergadering iets niet
geheel conform het huishoudelijk regelement is gegaan. De penningmeester, E. von Hertzberg staat als
aftredend en herkiesbaar op de uitnodiging. Door het eerder aftreden van de secretaris, S. Greve, kan
de penningmeester niet aftreden. Er mogen geen 2 leden van het dagelijks bestuur aftreden. Op het
moment van de verkiezing heeft het bestuur 3 nieuwe kandidaten: J. Delforge, M. Bakker en E. von
Hertzberg. Hiermee zou het bestuur dus op acht personen uit gaan komen.
De voorzitter vraagt de vergadering ermee akkoord te gaan dat E. von Hertzberg nog een jaar langer
aan blijft als penningmeester en dat hij zich volgend jaar, conform het aftreedschema, aftredend en
herkiesbaar stelt. Na wat overleg over en weer in de zaal gaat de vergadering, na stemming, hiermee
akkoord,
Na wat discussie over hoe en wat nu verder wordt de vergadering even stil gelegd en gaat het bestuur
zien te achterhalen hoeveel stemgerechtigde leden de vereniging heeft. (187 actieve leden/47 personen
aanwezig dus stemming kan/moet doorgaan).
Tijdens de stemming voor de nieuwe bestuursleden besluit E. von Hertzberg per direct af te treden. De
stemming is hiermee ongeldig verklaard. Dit is niet waar het bestuur voor is gegaan maar wat door de
vergadering is beslist.

Na een stilte, een handdruk en een klein woordje voor E. von Hertzberg, worden de andere 2
kandidaten toegevoegd aan het bestuur. Welkom. De taken van het gehele bestuur zullen in de eerst
volgende bestuursvergadering worden verdeeld en vastgelegd
9. Bestuursmededelingen
De voorzitter geeft als eerste P. Heine het woord. Afgelopen jaar is de vereniging: EHBO BHC
opgehouden te bestaan. Het geld wat nog over is van deze vereniging is geschonken aan de WRB.
Naast een geld bedrag heeft de WRB ook nog 2 nieuwe (gevulde) EHBO tassen, schepbrancard,
EHBO pads (kinder en volwassen) en ongevallen scherm gekregen. Namens bestuur en vereniging
groot applaus en dank hiervoor. Later zal er nog een stukje in de krant en website verschijnen.
Oproep H. de Boer: 12/13 april gaan wij met de post weer opbouwen. Komt allen!!!!!
Alle weekdiensten van de postcommandanten zijn ingevuld, alleen september staan nog wat dagen
open.
EHBO weekschema is nog niet helemaal rond, vriendelijk verzoek in de agenda’s te kijken en waar
nodig de gaatjes dicht te lopen
Per 1 april heeft M. Liefting haar functie als EHBO coördinator neergelegd. Zij zal worden opgevolgd
door M. Slingerland en S. Krap. De voorzitter bedankt M. Liefting met een bos bloemen.
Doordat J. Luijt vorig jaar is toegetreden tot het bestuur is zijn functie als vertrouwenspersoon komen
te vervallen. Nog even voor de zekerheid, zijn taak wordt nu ingevuld door J. Lubbers, over het
algemeen op woensdagavond te vinden in het zwembad. Naast J. Lubbers zal M. Fase haar taak als
vertrouwenspersoon blijven vervullen.
A. Brasser vertelt iets over de eventueel te nemen beslissing over een wijziging in het huishoudelijk
regelement. In het huidige regelement staat dat er gedurende de periode 15 mei/15 september geen
nieuwe leden worden aangenomen. Het bestuur is voornemens deze regel te laten vervallen. De AVL
stemt hiermee in. Wel wordt de kanttekening hierbij gemaakt dat aanname in deze periode in overleg
met het bestuur gaat.
Er is nieuws te melden over de nieuwe auto en boot. Er is een geheel nieuwe boot aangeschaft. Deze
aanschaf is gedekt door de gemeente Beverwijk. De nieuwe “410” is nog niet zo gemakkelijk geweest.
Hierover is het bestuur nog in gesprek met de gemeente, het financiële gedeelte is nog niet helemaal
rond. Dit komt ook mede door de op te stellen DVO waarin aanschaf van dit soort middelen geborgd
gaat worden. Voor nu heeft de vereniging uit eigen middelen (lees: geld wat nog over was uit
waarderingsfonds van de gemeente) de auto van RB Zandvoort overgenomen. Deze auto zal 13 mei
2019 in gebruik genomen gaan worden.
De vereniging is bezig het opleiden van 5 nieuwe chauffeurs. Zoals eerder door M. de Leeuw al
genoemd zullen deze morgen (6 april) examen doen en waar nodig ingezet gaan worden.
Ook de mogelijkheden voor de “420, Rhino” zijn bekeken. Dit ivm de beperkte mogelijkheid dat onze
leden hierop kunnen en mogen rijden. Vooralsnog geen passende oplossing gevonden dus geldt ook
dit jaar weer de regel: alleen besturen van de “420” indien je in bezit bent van geldig auto- en
trekkerrijbewijs (rijbewijs voor 15 juni 2015). Een ieder die na deze datum zijn rijbewijs heeft
gehaald, heeft derhalve niet het juiste rijbewijs hiervoor en mag dus NIET op de “420” rijden.
DVO. Deze afkorting staat voor Dienst Verlenings Overeenkomst. In deze overeenkomst worden door
de WRB en gemeente afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan verwachtingen over weer en financiële
middelen die daarbij horen. Een eerste opzet van de DVO is afgelopen jaar als gemaakt. Het streven is
de DVO per 01-01-2020 in te laten gaan. B. Ploeg stelt tussentijds de vraag of er dan ook eisen aan de

WRB van de gemeente gesteld mogen gaan worden: jazeker dit mag. Ook zullen we in de DVO
moeten kijken naar eventueel gestelde eisen van de bond en VRK
10. Beleidsplan
In de vorige jaarvergadering is toezegging tot een nieuw beleidsplan gedaan. Vanavond presenteert het
bestuur beleidsplan. Naast opstelling van het beleidsplan door het bestuur is er ook input aan diverse
commissies (strand-zwembad-vrijdagavond en leden gevraagd)
De highligts van het beleidsplan zijn:
DVO
Meer inzet/gebruik van kennis en kunde van de leden
Ledenwerving
Opstarten meerdere commissies. De commissie jeugdstranddag is hiervan een goed voorbeeld: deze is
zelfs al nieuw leven in geblazen.
Het nieuwe beleidsplan gaat vanaf nu in. (2019/2023). Wel is, indien nodig, tussentijdse aanpassing
mogelijk.
11. Rondvraag
N. Kamphuis
Zwemcommissie: de commissie stelt meer leden te willen maar geeft ook aan dat junior redder 1 tm 3
vol zit. Hoe kan dit??? M. Kaptein geeft aan dat de jongste groepen echt (overvol) zitten (JR 1 en 2
zwemt zelfs al met dubbelde groepen 18 ipv 10) De grootste slag met leden te maken is maken vanaf
ZR 1 (leeftijd 12/13 jaar en hoger).
M. Slingerland
Hoe zit het op dit moment met de functie van R. Schelvis, de voorzitter? Wordt deze functie door 1
iemand speciaal binnen het bestuur gedragen. Ant: deze functie is momenteel nog vakant. Wel is hier
met Richard over gesproken. Het streven is om in de zomermaanden iemand aan te stellen aan adintrim voorzitter.
B. Blom
Vraag zicht af of de leden met O&G ook herhalingstrainingen?
Antwoord; op dit moment niet. B. Blom adviseert dit goed te na te vragen en hier echt iets mee te
doen. Anders serieus overwegen om blauw/blauw er af te halen. Tussen bekwaam en bevoegd zit
volgens B. Blom een te groot verschil. Bestuur gaat bij de bond navragen wat de richtlijnen hiervoor
zijn.
P. Heijne.
Wat kost de auto van RB Zandvoort? € 10.000,00.
Is de motor voor de boot aangeschaft via Colex of bond? Deze is aangeschaft via in de bond
Waarom is er door J. de Vries opgezegd? Er is opgezegd nav krantenartikel. Tevens is hij van mening
dat de aanschaf van de auto eerst aan de leden had moeten worden voorgelegd.
Wat is de verwachting dat de “410” over 2 jaar nog waard is? Het bestuur verwacht dat de auto nog
€ 8.000 tot € 10.000 waard is. Even ter voorbeeld: de oude “410” heeft nog € 6.000,00 opgeleverd

Is de nieuwe auto beplakt of gespoten. In eerste instantie geeft A. Brasser aan dat de auto gespoten is.
Een dag na de vergadering heeft A. Brasser P. Heijne een mail gestuurd met daarin een rectificatie: de
auto is toch beplakt.

