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Van de bestuurstafel
De afgelopen maanden is het bestuur druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de ALV welke op 4
september 2020 plaats heeft gevonden, de samenwerking tussen de reddingsbrigade en de SSN en met het

onderhoud van ons rijdend en varend materieel. 

Over de samenwerking tussen de Reddingsbrigade Den Helder en de Stichting Strandexploitatie Noordkop zijn
de afgelopen periode verschillende verhalen rond gegaan. Wij willen jullie via deze weg oproepen om niet uit

te gaan van geruchten, uit welke hoek deze ook mogen komen. De standpunten van het bestuur worden
medegedeeld via mails of de nieuwsbrief. Wij vragen jullie om het bestuur de tijd en ruimte te geven om de

gesprekken met de SSN in goede banen te leiden en een constructieve samenwerking te kunnen organiseren.

 Op materiaal gebied zijn er de afgelopen periode ook flinke ontwikkelingen geweest.  Zo is de bullbar van de
DHD310 als sponsoring behandeld door Straalbedrijf gebr. Sanders B.V. en ziet deze er weer als nieuw uit.

Inmiddels is de auto voor groot onderhoud naar SB Service, een specialist in Toyota Landcruisers. We
verwachten de auto medio november weer inzetbaar te hebben.

Nieuw Bestuur
Op 4 september 2020 hebben de aanwezige leden op de ALV alle kandidaat-bestuursleden verkozen.

De bestuurssamenstelling is daarmee als volgt: 

Martijn Versteeg: Voorzitter
Damian Dekker: Secretaris

Anupama Geervliet: Penningmeester

Desiree Baltes: Evenementen
Lisa van Ballegooij: Opleidingen
Dominique de Groot: Materiaal

Robin Zeinstra: Strand
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Vanaf heden is Reddingsbrigade Den Helder
aangesloten bij Avia clubsparen, dit houdt in dat
leden met een speciale clubpas punten kunnen
sparen voor de vereniging. Dit kost u niets extra’s en
levert de Reddingsbrigade een leuk extraatje op wat
wij goed kunnen gebruiken. Wil jij, je ouders, oom,
tante of opa en oma (die veel kilometers rijdt) ons
helpen met sparen? Vraag dan een pas aan bij ons
secretariaat middels een email naar
info@reddingsbrigadedenhelder.nl

                      November 2020Kascontrole
Wij zijn blij met het verslag van de kascontrolecommissie,
hiermee kan de decharge, zoals onder voorbehoud
verleend is op de ALV, worden bekrachtigd. De genoemde
punten uit het verslag nemen wij mee in de boekhouding
van 2020.  Wij danken Gertjan en Ben voor het uitvoeren
van de kascontrole.
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Avia Clubsparen
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Strandseizoen 2020
Dit jaar was een jaar anders dan anderen. Door de 
Coronamaatregelen waren er minder slaapplekken mogelijk
op de reddingspost. Gelukkig kon het maximum verhoogd 
worden tot 10 slaapplekken. Hierdoor konden nog steeds 
veel strandwachten van buiten Den Helder op het strand 
werken en wonen. Wel was de anderhalve 
meter-samenleving ook erg wennen voor de strandwachten.
De EHBO’tjes moesten gedaan worden door bijvoorbeeld ouders van kinderen. 

Ook dit jaar hebben wij weer vele reddingen gehad. Vele waren met positieve uitkomst en een enkele keer
met negatieve uitkomst. Ondanks alle moeite en inspanning van alle strandwachten zijn er dit jaar twee
incidenten geweest met dodelijke afloop. Hierbij zijn zowel betaalde strandwachten als vrijwilligers aanwezig
geweest. Uiteindelijk is hier voor iedereen die dit wilde hulp geweest. 

Door de beperkingen in het voorjaar zagen wij dat veel mensen de open lucht en het strand opzochten. Dit
resulteerde in een verscheidenheid aan meldingen en voor ons een druk zomerseizoen. 

Zo hebben wij deze zomer:
- aan 39 baders/zwemmers hulp moeten verlenen welke bijv. in een mui terechtkwamen
- aan 188 mensen eerste hulp verleend (denk hierbij aan een kleine verwonding of verstuiking bijvoorbeeld)
- aan 3 kitesurfers hulp verleend
- 4 personen herenigd met hun naasten
- naar 9 personen gezocht, waaronder het ingrijpende incident van 2 augustus 2020 bij Drooghe Weert
- aan 1 surfer hulp verleend
- 4 personen geholpen met hun vaartuig
- 23 personen geholpen waarbij assistentie van een andere discipline zoals een ambulance nodig was 

Door de huidige Coronamaatregelen konden er diverse evenementen voor de strandwachten niet doorgaan,
zoals het raft-event bij Callantsoog.
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                                      Voor degenen die mij nog niet 
                                      kennen, ik ben Joffrey Post, 
                                      28 jaar oud en woon in 
                                      Bovenkarspel. Sinds mijn 16e ben
                                      ik actief bij de Reddingsbrigade 
                                      Den Helder en sinds kort heb ik 
                                      mij aangesloten bij de PR commissie. Sinds een kleine 8 jaar houd ik mij bezig met
het organiseren van 2 grote evenementen waarbij ik ook een stukje sponsoring voor mijn rekening neem.
Deze ervaring wil ik graag binnen de Reddingsbrigade Den Helder gaan gebruiken om contact te leggen met
nieuwe en bestaande sponsoren. Hierbij zal ik mij voornamelijk richten op grote bedrijven die een link
hebben met de Reddingsbrigade. Ik hoop op deze wijze een steentje bij te kunnen dragen aan het
onderhouden van ons materieel en bijvoorbeeld het kunnen aanschaffen van nieuwe materialen welke nodig
zijn voor het opleiden van onze leden. Mochten jullie tips of vragen hebben, schroom niet om contact op te
nemen!

Misschien heeft u het al gezien op onze socialmedia kanalen, de Rotary Den Helder heeft een echte Den Helder
kalender ontworpen en uitgebracht. De opbrengsten van deze kalender gaan naar Reddingsbrigade Den Helder
en het KNRM Station Den Helder. Wilt u een prachtige kalender in huis halen en de beide organisaties
steunen? De kalender is te koop bij alle Bruna en Primera vestigingen in Julianadorp en bij de Lisdodde, de
VVV, AH Schooten Plaza, Meubelstoffeerderij Ron Wilms, Combi Den Helder en bij Gebouw 52 op Willemsoord
en kost € 9,95.
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Even voorstellen

Rotary Kalender

Raboclubkas
In de maand Oktober kon er via de Raboclubkas actie gestemd worden op de Reddingsbrigade. Dit is volop
gedaan, want er is in totaal € 1.262,63 binnen gekomen! Via deze weg willen wij iedereen bedanken die de tijd
heeft genomen om te stemmen! Hierdoor kan het materiaal weer goed onderhouden worden.


