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Notulen van de 88ste Algemene ledenvergadering gehouden op 5 april 2013  in Het 

Strandhuis te Wijk aan Zee. 

 
Aanwezig: 40  leden. A. Brasser, B. Ploeg, I. Walstra, B. de Jong, E. von Hertzberg, B. Blom, 

J. Middelveld-Sinnige, H. de Boer, J. Luyt, B. Hinze, J. Brasser, D. Struyve-Hagen, G. 

Bakker, J. de Vries, I. Magdelyns, J. Magdelyns, B. Bijtenhoorn, K. Hagen, A. Schellevis, M. 

Kaptein-Schipper, M. Liefting, D. Pijlsma, D. Ekelschot, P. Heine, S. Liefting, R. 

Schavemaker, G. Ekelschot, L. Ekelschot, T. Jansema, H. Groen, J. Lubbers, M. Ploeg, Y. 

van Waardenburg, N. Collens, H. Sentel, M. Spinella, M. de Leeuw, N. Kamphuis, R. 

Schellevis, M. Slingerland. 

Afwezig met kennisgeveing: J. Delforge, S. Sinnige-Spaansen, L. v. Gool, A. Fennema, R. 

Fase, M. Fase-van Bragt, A. Gaston, C. vd Meer, C. Comis, A. Boom, S. Luyt, J. vd Swaluw. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 88ste 

algemene ledenvergadering. 

 

De notulen van de 87ste algemene ledenvergadering.  
De notulen worden goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

Het secretariaat heeft 12 afmeldingen voor de vergadering ontvangen. 

 

 

Jaarverslag van het secretariaat. 
Deze wordt na het voorlezen goedgekeurd. 

 

Jaarverslag van de penningmeester. 
Bij het maken van het jaarverslag zijn we veel dank verschuldigd aan R. Lokhorst, P. Heine. 

G. Bakker en E. von Hertzberg. Dank voor jullie inzet! 

De Postbankrekening is een ING rekening geworden.  

De kas is opgehaald in 2013 en zal volgend jaar worden opgenomen in het verslag. 

Op blz. 10 staat een voorfinanciering van de vereniging.  

Het jaarverslag wordt na het doornemen goedgekeurd. 

 

Kascommissie en benoeming leden. 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door R. Fase en  M. Kaptein-Schipper. Zij hebben op 24 

maart een controle gedaan. Er is steekproefsgewijs gecontroleerd. Er is soms gezocht maar er 

zijn geen vreemde feiten aangetroffen. De commissie beveelt de ledenvergadering dan ook 

aan, de penningmeester voor het voeren van de financiële boeken en het bestuur voor het 

financiële beleid te dechargeren. De vergadering neemt dit advies over. 
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit M. Kaptein-Schipper en J. Magdelyns. Als 

reserve meldt H. de Boer zich aan. 

 

Verslag van de overige commissies. 
M. Kaptein-Schipper doet verslag voor de zwemcommissie. 

J. Magdelyns doet verslag voor de waterhulpverlening en de strandwachtcursus 

B. Ploeg doet verslag voor de PR. 
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Bestuursverkiezingen. 
E. von Hertzberg en B. Ploeg 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. 

 

Bestuursmededelingen. 
Officieel heeft Wijk aan Zee maar een klein stukje strand. We bewaken echter veel meer. In 

de noord zit nu reddingsbrigades Nederland en in de zuid de YRB. We moeten dus scherp 

blijven. Voor ons is het aandachtspunt de WRB te profileren.  

Vanuit de SRK komt het geluid dat er goed gecommuniceerd wordt met de meldkamer en de 

andere hulpdiensten.  

Reddingsbrigades Nederland heeft de veiligheidsregio opgepakt. Hier is een aanspreekpunt 

voor aangesteld. Het RVR blad wat incidenteel verschijnt ligt ter info op de post.  

De samenwerking met de KNRM. Ondanks de goede wil heeft er slechts een oefening 

plaatsgevonden. Wel weten we elkaar inmiddels weer goed te vinden.  

Al enkele jaren is J. Luyt de vertrouwenspersoon in de vereniging. Wij als bestuur vonden 

echter dat dit uitgebreid moest worden. We hebben hiervoor M. Fase benaderd en zij heeft 

toegezegd onze 2
de

 vertrouwenspersoon te willen zijn. 

Er zijn enkele leden van onze vereniging afgelopen jaar naar een bijeenkomst ongewenste 

intimiteiten geweest. Binnen de vereniging is er een protocol/stroomschema aanwezig. In het 

zwembad zijn er folders aangaande dit onderwerp uitgedeeld. 

Het afgelopen jaar heeft er niemand zijn EHBO diploma gehaald. 

De landelijke ontwikkeling is het verbeteren van de uitstraling. In deze lijn is ons briefpapier 

gemoderniseerd volgens de lijn van reddingsbrigades Nederland. Wel hebben wij onze eigen 

identiteit behouden middels het embleem onder aan het briefpapier. K. Hagen vind dat de 

brigade Wijk aan Zee te kort wordt gedaan. Dit is een persoonlijke mening. Wel hebben we er 

bewust voor gekozen om het embleem erin te houden. J. de Vries reageert hierop,  in deze 

moderne tijd snapt hij dat we voor een eenduidige uitstraling hebben gekozen. Het eigen logo 

(alhoewel wel klein) is ,gelukkig, wel behouden!Hij kan zich hier goed in vinden. P. Heine: 

15 jaar geleden  is er gestart met uniformiteit. Ligt het niet meer in de lijn om even af te 

wachten waar reddingsbrigades Nederland mee komt? Zijn deze hierin benaderd? Ja er is 

contact met hen opgenomen en zij juichen dit initiatief zeer toe. Dit is voor de toekomst ook 

de insteek van RedNed. J. Magdelyns reageert met de opmerking dat RedNed bezig is om op 

zijn landingsvaartuigen alleen een boei met een R erin te zetten. Dat is dan iets voor de 

toekomst. J. de vries vindt dat de WRB een voorbeeldfunctie heeft. Nee wordt namelijk wel 

erg makkelijk en veel gevoerd. 

De organisatiestructuur van de WRB is op papier gezet. Dit is een levend document.  

J. de vries: Het is een piramide, top-down structuur. Het is goed om te maken en soms de 

dingen even op de kop te zetten. Maar blijf ondertussen je oren en ogen goed open houden! 

Het zomerseizoen. De Postcommandant is de spil in het web. B. Blom is voor de algemene 

zaken op het stand namens het bestuur het aanspreekpunt voor de PC. 

Er is een nieuwe EHBO post gebouwd van de goede delen van de oude zuidpost. Dit is zeer 

goed gelukt. Het betekend wel dat we weer 2 maal moeten opbouwen, maar we hoeven geen 

BUKO units meer te huren. De Pc wordt  dit jaar K. Hagen, vervolgens J. Delforge en R. 

Schavemaker en dan weer K. Hagen. 

Alle EHBO weken zijn ingevuld. Normaal gesproken kregen de chauffeurs tijdens de 

jaarvergadering hun aanwijzing. Hier hebben we iets in veranderd. Er zal eerst een 

trainingsdag volgen en als iemand capabel wordt bevonden zal deze zijn aanwijzing als 

chauffeur krijgen. 
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De post zal opgebouwd worden 19 en 20 april Er is een verzoek naar de gemeente gegaan 

voor een kraantje voor bij het opbouwen. De EHBO post zal vervolgens in de eerst week mei 

worden opgebouwd.  

Enkele activiteiten. Op 27 april zal de reddingsbotendag plaatsvinden. De vraag is welke 

mensen hier 1 a 2 uurtjes zouden willen staan. Op vrijdag 7 juni zal het kinderfeestbeest 

plaatsvinden. Ook hier worden EHBO’ers voor gevraagd. 

Als er oefeningen zijn zullen de actieve leden op de hoogte gesteld worden.  

Binnenkort zal de chauffeurstrainingsdag worden georganiseerd. 

De boten. Vorig jaar is een nieuwe boot aangeschaft. De oude boten konden helaas niet 

verkocht worden. 3 boten is echter niet wenselijk. Gelukkig zijn er nu 2 boten verkocht! We 

bezitten momenteel 1 snelle boot. Er is een offerte aangevraagd voor een 2
de

 snelle boot. De 

uiterste afleverdatum is de 1
ste

 week van juni. 

Na grote inspanningen van enkele leden (H. de Boer, R. Fase, J. Luyt en A. Schellevis), zijn 

we nu in staat om een nieuwe website te lanceren. J. Luyt presenteert hem tijdens de 

vergadering. Bij het maken van de site hebben zij zich laten leiden door RedNed. CMS zit 

erachter de schermen achter. Het systeem wordt wereldwijd ondersteunt en wordt continue 

bijgehouden. De nieuwe site begint met de nieuwste berichten. Iedereen die denkt een 

zinvolle bijdrage te kunnen doen is van harte welkom. De site gaat na dit weekend in de lucht. 

M. Spinella vraagt om een applaus voor de werkers hieraan. 

Iedereen wordt weer van harte uitgenodigd zich op te geven voor de diverse weekenddiensten 

aan komende seizoen. Opgave kan na de vergadering bij B. Ploeg. 

 

Rondvraag. 
K. Hagen: Het is niet duidelijk hoe de lijn is als vertrouwenspersoon. Men kan rechtstreeks de 

vertrouwenspersoon  benaderen. De stap naar het bestuur kan in sommige gevallen te groot 

zijn. 

Er bestaat een stroomschema voor de vertrouwenspersoon bij seksuele intimidatie. 

J. de Vries vraagt een applaus voor de diverse commissies en het bestuur.  

Hij heeft bewondering voor de vele duizenden uren bewaking. Dit is alleen maar mogelijk 

door de enthousiaste leden die met regelmaat hun steentje bijdragen. 

Hij vindt dat de grotere professionaliteit het goed doet. Dit is een goede zaak! 

Ook wordt er goed op de veiligheid gelet. Hij bedankt het bestuur voor de uitnodiging voor 

deze vergadering, en wenst de vereniging veel succes in het komende jaar. 

 

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

goed en mooi seizoen toe. 

 

 


