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Notulen van de 87ste Algemene ledenvergadering gehouden op 30 maart 2012  in 

Duinpaviljoen Schoos te Wijk aan Zee. 

 

Aanwezig:38 leden: P. Heine, B. Ploeg, R. Schellevis, B. Blom, A. Schellevis, I. Walstra, E 

von Hertzberg, J. Middelveld-Sinnige, A. Brasser,J. Brasser, J. Lubbers, M. Ploeg, J. 

Magdelyns, D. Struyvé-Hagen, J. Luyt, D. Ekelschot, D. Pijlsma, H. de Boer, B. de Jong, N. 

Collens, K. Hagen, A. Boom, G. Ekelschot, R. Schavemaker, M. Liefting, L. Ekelschot, J. 

Delforge, M. Spinella, G. Bakker, C. Comis, J. de Vries, H. Groen, J. Broeksma, D. Schuyt, 

A. Gaston, R. Fase, J. van der Boom, B. Jansen, R. Aardenburg. 

Afwezig met  kennisgeving: M. Meems, S. Broek, K. de Boer, A. Fennema, M. Schipper, J. 

van der Swaluw, L. van Gool, S. Sinnige, H. de Boer, I. Magdelyns. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 87
ste

 algemene 

ledenvergadering.  

 

We houden een minuut stilte in acht voor 2 leden welke ons het afgelopen jaar zijn  ontvallen. 

Dit zijn dhr. A. Negrijn en dhr. R. Burger onze oud-voorzitter. 

 

Notulen van de 86
ste

 algemene ledenvergadering. 

Er zijn een aantal opmerkingen cq vragen naar aanleiding van de notulen. 

J. de Vries geeft aan dat zijn opmerking in de vorige jaarvergadering in het algemeen bedoeld 

is. Pas op, maak alleen gebruik van het materieel in opdracht!(Dit is de kern van de 

opmerking.) Er wordt gevraagd of we nog bezig zijn met het strandreglement. Ja dit is in volle 

ontwikkeling. Als het strandreglement gewijzigd is dan zal dit per mail verstuurd worden naar 

de werkende leden. 

G. Bakker heeft een aanvulling voor het beleidsplan. In ons beleidsplan wordt de Technische 

commissie verwoord als materiaalcommissie in de sportwereld is de Technische commissie 

een commissie die zich bezighoudt met opleidingen en het zwemgebeuren. Zou dit aangepast 

kunnen worden? In het beleidsplan staat dat een bestuurslid in principe voor maximaal 3x 3 

jaar in het bestuur gaat. Momenteel is er een bestuurslid welke voor een langere periode in het 

bestuur zit en zich weer verkiesbaar stelt. Het bestuur heeft hier geen problemen mee. Het 

beleidplan is er maar er kan vanaf geweken worden. Eventueel kan het beleidsplan een 

volgende keer ter discussie gesteld worden. Nu echter gaat het inhoudelijk om de notulen. 

De notulen worden verder goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Het secretariaat het een 10-tal afmeldingen voor de vergadering ontvangen. 

 

Jaarverslag van de secretaresse. 

Deze wordt na het voorlezen goedgekeurd. 

 

Jaarverslag van de penningmeester. 

Er is een vraag over de overige kosten van het zwembad. Deze zijn in 2011 zeer laag zeker in 

vergelijking met 2010. Dit komt doordat we in 2010 veel nieuwe spullen voor het zwembad 

aangeschaft hebben (Dit is gesponsord). In 2012 is er daarentegen zeer weinig aangeschaft. 

Het kasgeld wordt opgehaald bij R. Lokhorst. 

Het jaarverslag wordt na het doornemen goedgekeurd. 
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Kascommissie en benoeming leden. 

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door J. Luyt en R. Fase. Deze hebben een sluitende 

boekhouding aangetroffen. E. von Hertzberg en R. Lokhorst worden bedankt voor al hun 

werk. De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit R. Fase en M. Kaptein-Schipper. Als 

reserve meldt J. Magdelyns zich aan. 

 

Verslag van de overige commissies. 

G. Bakker doet verslag voor de zwemcommissie.  

Zij spreekt namens de zwemcommissie vooral de grote zorg uit wat betref de hoge kosten      

voor de zwembus. 

J. Magdelyns doet verslag van de strandwachtcursus. 

J. Magdelyns doet ook het verslag voor de waterhulpverlening. 

 Hij geeft aan dat er in mei 1 of 2 trainingsavonden zullen worden georganiseerd en  

vervolgens zal er dan in juni een examen plaatsvinden. 

B. Ploeg doet verslag voor de PR. 

 

Bestuursverkiezingen. 

I. Walstra en R. Schellevis zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten 

aangemeld dus het voorstel aan de vergadering is om akkoord te gaan met de herbenoeming 

van deze 2 bestuursleden. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter P. Heine is na 

vier periodes niet herkiesbaar en het bestuur heeft A. Brasser benadert met de vraag of hij 

voorzitter van de vereniging wil worden. Het bestuur vraagt haar leden of zij met dit voorstel 

akkoord kunnen gaan. De vergadering geeft instemming met A. Brasser als nieuwe voorzitter.  

 

Bestuursmededelingen. 

Het convenant met de SRK is afgelopen jaar getekend en begint langzaam maar zeker haar 

vruchten af te werpen. Wij als bestuur hebben de bond laten weten akkoord te gaan met het 

continu stationeren van een bondsvlet met trailer, communicatie apparatuur en 

overlevingspakken e.d. Er is nog geen mededeling gekomen wanneer deze gaat komen.  

M. Spinella vraagt of je dan verplicht ben om op oefeningen van de bond te verschijnen. Nee 

dit is niet verplicht. 

J. Magdelyns haakt hierop in. Hij heeft een gesprek gehad met rampenbestrijding. Uit deze 

vergadering kwam naar voren dat de regio Kennemerland niet actief bezig is met meedoen 

aan oefeningen. Er worden nieuwe oefeningen gepland dus…. 

De BBQ zal ook dit jaar gesponsord worden door de strandexploitanten. 

Een aantal leden hebben dit jaar hun EHBO diploma gehaalden deze personen willen wij 

zoals te doen gebruikelijk en kleine tegemoetkoming geven. Dit zijn. J. van de Waardenburg, 

G. Veldhuis en J. Lubbers. 

Ook het afgelopen jaar het er weer een strandoverleg plaatsgevonden met gemeente, 

strandexploitanten, brandweer, politie en KNRM waar het een en het ander wordt besproken.  

Er zijn wat voorbereidende gesprekken geweest met de KNRM om zaken met elkaar af te 

stemmen en naar een voorzichtige samenwerking te gaan. (Hieraan moet verstaan worden 

samen oefenen en dergelijke). Daarnaast kan er gemeld worden dat R. Schellevis benaderd is 

om zitting te nemen in de plaatselijke commissie van de KNRM en hij heeft die functie 

aanvaard. Zo kan hij ook de vinger aan de pols houden.  

Er hebben zich verschillende kandidaten gemeld als postcommandant. Wij zijn daar als 

bestuur enerzijds gelukkig mee echter anderzijds blijft het een groot aandachtspunt. De 

bezettingstijden zullen in nader overleg worden ingevuld. De herhalingslessen van de EHBO 

worden zoals ook al eerder gezegd zeer goed bezocht. He zou dus niet moeilijk moeten zijn 

om de zondagsdiensten in te vullen. Graag opgave bij B. Ploeg na de vergadering. 
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Begin mei zal er nog een opfriscursus gegeven worden met betrekking tot de communicatie. 

R. Kuiper heeft toegezegd deze herhalingscursus te geven. Chauffeurs en postcommandanten 

pak deze kans. Opgave bij R. Schellevis. 

Ook zal begin mei de strandwachtsursus weer starten. 

De nieuwe post welke na een intensief overleg met de gemeente is toegezegd zal opgebouwd 

worden op 26 en 27 april. De post wordt eenmalig compleet opgezet. De oude post is van de 

gemeente, het is nog niet helemaal duidelijk wat hiermee gaat gebeuren.  

 

Rondvraag. 

G. Bakker: In het beleidsplan staat dat er een nieuwe John Deere en nieuwe boten gepland 

zijn voor 2012. Gaat dit ook gebeuren? Ja momenteel zijn we hier mee bezig.  

J. Luyt: Er is tijdens de laatste herhalingsles van de EHBO geen lijst rondgegaan voor de 

Weekend/EHBO diensten. Wie de herhalingslessen volgt moet minimaal 1 dag dienst doen op 

het strand. Iedereen wordt benaderd. 

J. de Vries: Een advies is om de lesboeken van J. Magdelyns aan te schaffen en te laten 

circuleren. R. Schavemaker: Wat is het voordeel van het grote boek ten opzichte van het 

uittreksel. Het een is de handleiding en het ander is de proeve van bekwaamheid. 

J. de Vries: We hebben financiële middelen gebruik deze dan en vraag niet om spullen. Hij 

heeft een advies voor de zwemcommissie. Kijk de statuten na. Al enige jaren is er discussie 

over de bus. Hij roept het bestuur op om hierover na te denken. Misschien is dit een punt voor 

volgend jaar op de vergadering om hier over te discussiëren. Hij is een voorstander van vast 

internet op de post. Het bestuur is hier momenteel mee bezig. Zijn suggestie is draadloos 

internet voor iedereen. Hij is in een bloeiende vereniging terecht gekomen. Laat het 

beleidsplan een leidraad zijn en geen wil. Ga hier zo pragmatisch mogelijk mee om. Laat het 

geen wet zijn.  

J. de Vries bedankt P. Heine namens iedereen voor bewezen diensten. Pluk de zoete vruchten, 

maar pluk ze dan ook.  

D. Pijlsma. : Conditie is van toepassing bij de nieuwe diplomalijn. Kunnen wij, de oudere 

leden, werken aan onze conditie? Dit zal doorgespeeld worden naar de zwemcommissie.  

R. Fase: Als er Wifi aanwezig is op de post dan zal dit de aandacht afleiden van het strand. 

Het zal goed afgeschermd moeten gaan worden. Zijn advies geen wifi op de post. Wij zijn er 

om naar buiten te kijken niet op een scherm.  

j. de Vries: Voor elk probleem is een oplossing.  

 

Afscheid Voorzitter. 

B. Ploeg neemt het woord en heeft een mooi afscheidswoord voor P. Heine welke na een 

periode van 12 jaar de voorzittershamer neer zal gaan leggen.  

Als dank voor al zijn inspanningen voor de WRB hebben we getracht een passend cadeau 

voor hem te vinden. Dit denken we te hebben gevonden in een duikjacket. 

Ook P. Heine heeft een klein afscheidswoordje voorbereid. Hij noemt enkele memorabele 

momenten op uit zijn loopbaan als voorzitter en besluit met de woorden dat niet een enkeling, 

het dagelijks bestuur, de WRB is maar dat wij met zijn allen, zoals wij ook vanavond weer 

bijeen zijn, de WRB zijn. Hij bedankt allen voor het in hem en het bestuur gestelde vertouwen 

en spreekt de wens uit dat de WRB nog vele jaren zal voortbestaan 

De vergadering bedankt Peter Heine met een staande ovatie. 

 

De voorzitter dankt voor zijn of haar aanwezigheid. Ook wenst hij de vereniging een goed en 

mooi seizoen toe. Tevens sluit hij de vergadering 

 

 


