
Notulen van de 89ste Algemene ledenvergadering gehouden op 4 april 2014  in
 De Sunsea Bar te Wijk aan Zee.

Aanwezig: 45  leden. G. Bakker, R. Schavemaker, M. Liefting, S. Liefting, D. Ekelschot, D. 
Pijlsma, G. Ekelschot, L. Ekelschot, J. Middelveld-Sinnige, H de Boer, I. Walstra, B. de Jong, 
A. Schellevis, J. van der Swaluw, R. Schellevis, H. Groen, E. von Hertzberg, J. Luyt, S. Luyt, 
M. Fase, R. Fase, A. Gaston, H. van der Wel, K. Krap, D. Boger, H. Handgraaf, P. Heine, J. de 
Vries, J. Magdelyns, I. Magdelyns, M. Kaptein-Schipper, J. Delforge, M. de Leeuw, M. 
Slingerland, M. Mooij,T. Jansema, T. Groot, A. Braser, J. Brasser, N. Kamphuis, M. Spinella, 
B. Ploeg, L. Peperkamp, B. Hinzen, B. Blom.
Afwezig met kennisgeving:K. de Boer, A. Fennema, M. Meems, K. Hagen, L. van Gool, S. 
Sinnige-Spaansen, D. Struyve-Hagen.

De interim  voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 88ste 
algemene ledenvergadering.

We houden een minuut stilte in acht voor A. Boom welke ons helaas het afgelopen jaar is 
ontvallen

R. Schellevis legt uit dat A. Brasser zich helaas in december 2013  genoodzaakt heeft gezien 
om zijn funcite vanwege gezondheidsredenen neer te leggen. Dit is al op een eerder tijdstip 
gecommuniceerd met de werkende leden. Het bestuur heeft besloten dat R. Schellevis (vice-
voorzitter) zijn functie zal waarnemen tot aan de jaarvergadering.

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

Ingekomen stukken.
Er heeft zich 1 kandidaat gemeld voor een bestuursfunctie.
Het secretariaat heeft 7 afmeldingen ontvangen voor de vergadering.

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

Jaarverslag van de penningmeester.
Het jaarverslag van de penningmeester wordt doorgenomen. R. Lokhorst heeft een 
adviserende rol gespeeld in het maken van de stukken. Het bestuur heeft besloten om in het 
vervolg de jaarstukken extern uit te besteden.  Het bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk 
voor de stukken.
P. Heine wil de penningmeester tekstueel adviseren wat betreft de jaarstukken voordat de 
stukken naar de gemeente aan. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

Kascommissie en benoeming leden.
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De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door J. Magdelyns en M. Schipper. Zij hebben in maart 
een controle gedaan. Er is steekproefsgewijs gecontroleerd. Zij hebben 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 J. Magdelyns en H. De Boer. Als reserve meldt 
A. Brasser zich aan. Omdat H. de Boer benoemd is in het bestuur wordt J. de Vries als reserve 
aangesteld en schuift A. Brasser door naar de kascommisie.

Verslag van de overige commissies.
M. Kaptein-Schipper doet verslag voor de zwemcommissie.
J. Delforge doet verslag voor de Life Guard.
B. Ploeg doet verslag voor de PR.

Bestuursverkiezingen.
Zoals al eerder in de vergadering is vermeld heeft onze voorzitter wegens 
gezondheidsomstandigheden zijn functie afgelopen december neer moeten leggen.
Het voorstel van het bestuur is dat R. Schellevis de periode van A. Brasser als voorzitter uit 
zal dienen. J. De Vries meldt dat hij liever een voorzitter voor 3 jaar wil zien in verband met 
de stabiliteit in de vereniging. P. Heine meld dat de periode van een jaar is in verband met de 
cyclus van het dagelijks bestuur. De voorzitter geeft aan dat de volgende bestuursvergadering 
de taken opnieuw verdeeld zullen worden. Er wordt nu gekozen voor een periode van 1 jaar. 
Eventueel kan er volgend jaar gekozen worden om de te continueren en er 3 jaar aan vast te 
plakken. J. De Vries vind het antwoord verstandig en trekt zijn voorstel in. De vergadering 
gaat akkoord met de aanstelling van de voorzitter voor 1 jaar.
B. Blom en J. Middelveld-Sinnige zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
H. de Boer heeft zich verkiesbaar gesteld voor een functie in het bestuur. De vergadering 
wordt gevraagd of men akkoord gaat met zijn benoeming. Iedereen gaat hiermee akkoord.
Het secretariaat is momenteel nog niet ingevuld.

Bestuursmededelingen.
H. Sentel heeft het afgelopen jaar haar EHBO diploma gehaald en ontvangt hiervoor van het 
bestuur een envelop met een tegemoetkoming in de kosten. 
Het RVR convenant is op 22 maart 2014 getekend door de voorzitters van de SRK brigades.
In de RVR profileert de WRB zich goed. Er wordt veel naar ons gekeken. J. Luyt vraagt of 
wij ook verantwoordelijkheid hebben buiten het strand. Ja bij calamiteiten. De coördinator 
weet wat wij kunnen en kan hier om vragen Het BIZA convenant loopt in 2015 af. De regio 
hoe loopt deze? Dit is Kennemerland. A. Brasser vraagt of de SRK parallel blijft lopen of dat 
deze wordt ontbonden. Deze Blijft! Men blijft de RVR toetsen vanuit de SRK.
Binnen de vereniging is heel veel kennis aanwezig. Het bestuur heeft nagedacht over de vraag 
hoe we deze kennis het best kunnen gebruiken. Er is besloten dat leden/donateurs met 
gedelegeerde taken het bestuur ondersteunen in hun “specialisme” . Deze taken (en de leden 
welke deze uitoefenen ) zijn vastgelegd in een lijst. 
Het opbouwen van de Zuidpost is op vrijdag 18 april vanaf 12:00 uur en op zaterdag 19 april 
vanaf 7:00 uur. Aan allen de oproep om hierbij te assisteren. Wanneer de EHBO post op de 
noord wordt opgebouwd is nog niet helemaal rond.
De indeling voor de PC op de Zuid is nog niet rond.
Voor de zaterdag en zondags diensten graag opgave bij B. Ploeg.
De EHBO weken voor de Zuidpost zijn bijna rond, helaas voor de Noord nog helemaal niet.
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Voor de EHBO diensten kan men zich opgeven bij I. Walstra.
Het C2000 gebeuren is veranderd. We gaan met codes werken. De herhalingscursus voor de 
chauffeurs en de C2000 zal op 03-05-2014 gehouden worden van 9:00-12:00 uur. Dit wordt 
gedaan door H. De Boer en B. Blom.
Er zal een presentatie worden gehouden van het digitale RHR systeem (voor de 
EHBO/Strandwachtformulieren. Hierbij wordt ook een instructie gegeven voor het invullen. 
Dit zal plaatsvinden op 14 april in Heliomare.
De jaarlijkse barbecue zal dit jaar worden gehouden op 30 augustus. 

Rondvraag.
R. Fase: Vanuit de bond is men gestart met een nieuwe kledinglijn. Doen wij hier als 
vereniging wat mee? De lijn is inderdaad recentelijk gepresenteerd en ziet er mooi uit. Echter 
vorig jaar hebben wij onze kleding goed aangevuld. Wij gaan hier dus niet in mee. Als leden 
het zelfs aanschaffen heeft het bestuur daar dan bezwaar tegen? In principe hebben we hier 
geen bezwaar tegen, echter in het kader van de uniformiteit zien we dit liever niet.
J.Luyt: M. Fase en ik zijn in het verleden benaderd als vertrouwenspersoon. ER zou nog een 
vervolg plaatsvinden, daar wachten we echter nog steeds op. Dit zal worden opgepakt.
M. Liefting: Op 3 mei is ook de reddingsbootdag tegelijk met de chauffeursdag. Gaat dit wel 
samen? Er is gevraagd of wij ook materiaal kunnen leveren. (Er is gevraagd om een boot en 
of wij er met een stand willen staan)We laten de chauffeursdag op 3 mei staan en we kijken of 
het gevolgen heeft.
J. de Vries komt naar voren. Hij geeft aan dat hij zenuwachtig is. Afgelopen jaar is zijn vriend 
A. Boom overleden. Hij zou het op  prijs stellen als de vergadering in het vervolg zou willen 
staan tijdens de minuut stilte.
Hij heeft thuis opruiming gehouden en is nog een aantal WRB glazen tegen gekomen. Hij wil 
ze graag weggeven. Hij benadrukt er wel bij dat een ieder die niets krijgt niet niet 
gewaardeerd wordt. Hij heeft een glas voor de afscheidnemende bestuursleden (A. Brasser, B. 
Blom en J. Middelveld) en er gaan een aantal glazen naar de zwemcommissie. Zijn goede 
vriend A. Boom was van het doorgaan , dus we gaan gewoon door!
J. Magdelyns heeft op 20 april 2013 tijdens het opbouwen een ongeval gehad. Dit heeft heel 
veel met hem gedaan. Hij wil mede namens zijn vrouw de hele vereniging bedanken voor de 
ondersteuning. Het blijkt dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Het is prima als we wat 
doen, maar denk aan je eigen veiligheid! J. Magdelyns heeft de vereniging als een warm bad 
ervaren.
Er wordt afscheid genomen met een woordje en een presentje van A. Brasser, B. Blom en J. 
Middelveld-Sinnige.

De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. Ook wenst hij de vereniging een 
goed en mooi seizoen toe. Laten we hopen dat er niet al te veel gebeurd, dan doen wij als 
vereniging het goed!
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