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Van de bestuurstafel
Sinds het begin van 2019 heeft het bestuur niet stil gezeten.
Vooral op het gebied van de samenwerking tussen de SSN,
gemeente Den Helder en de Reddingsbrigade is veel gebeurd. Er is
bewerkstelligd dat wij de DHD 310 (strandambulance), DHD 320
(trekker) en de DHD 219 (snelle boot) weer in eigen beheer
gekregen hebben. Daarnaast 
zijn er afspraken gemaakt 
over de invulling van de 
bewaking in het voorseizoen.
Met de voertuigen en de
snelle boot in eigen beheer, 
betekent dat er meer kosten 
gemaakt zullen worden. Het is daarom van belang dat er gezocht
wordt naar nieuwe sponsors of goede initiatieven om geld in te
zamelen. Dit geld zal gebruikt worden voor het vernieuwen van
ons materiaal en voor het organiseren van activiteiten voor onze
leden. Daarnaast heeft het bestuur tijdens de Algemene
Ledenvergadering voorgesteld om de contributie verhogen. Want
naast de extra kosten voor ons materiaal is de huur van het
zwembad gestegen. Tijdens de buitengewone ALV komt de
vergadering met alternatieven voor de contributieverhoging en
deelt de kascommissie zijn bevindingen over het financiële beleid
van de vereniging. 
                                             
 
                                              Wij zijn nog altijd op zoek naar                                      
                                              bestuursleden. Mocht u    
                                              interesse hebben stuur dan een 
                                              email naar                                                          
                                              info@reddingsbrigadedenhelder.nl
                                                   
 

Reddingbotendag
11 mei 2019

 
Openings BBQ

17 mei 2019
 

Nachtmarathon
18 & 19 mei 2019

 
Zwembad examens
20 & 27 mei 2019

 
Geen zwemtraining

30 mei & 10 juni 2019
 

Avondvierdaagse
03 t/m 06 juni 2019

 
Historisch weekend
29 & 30 juni 2019

 
Buitengewone ALV

Datum nog onbekend.
Houd de website in de gaten.

 
Vakantie zwembad

15 juli t/m 25 augustus 2019
 

Mocht u zich willen opgeven voor de diverse
activiteiten/evenementen dan kunt u zich

aanmelden via het volgende
 mailadres:

evenementen@reddingsbrigadedenhelder.nl
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                            Red er eendje
                                         Voor het bedrag van € 2,50 
                                         koopt u een badeendje. Dit  
                                         bedrag komt volledig ten 
                                         goede van uitbreiding van de
materialen en ondersteuning van Reddingsbrigade 
Den Helder. Wilt u graag uw steentje bijdragen? Natuurlijk kan dat!
Via info@reddingsbrigadedenhelder.nl kunt u laten weten hoeveel
eendjes u graag zou willen bestellen of alleen een donatie wilt
doen. 

     Voor- en naseizoen strand
De strandposten Duinoord, Zandloper en Julianadorp zijn weer
opgebouwd en in orde gemaakt om het komende seizoen te
kunnen fungeren als uitvalsbasis voor onze strandwachten. 
Ondertussen is het voorseizoen al weer begonnen. Dit jaar zijn we
zelfs eerder gestart met bewaken vanwege het heerlijke weer
tijdens het Paasweekend. Dit heerlijke weer bracht al veel
bezoekers naar het strand. Er werd zelfs door een enkeling
gezwommen. 
Mocht je je nog niet hebben opgegeven om te bewaken in het
voorseizoen, aarzel dan niet en stuur een mail naar:
info@reddingsbrigadedenhelder.nl

Klein nieuws
De DHD 219 heeft een nieuwe motor gekregen, type Evinrude 75PK.
De oude motor is stuk gegaan, helaas waren de kosten te hoog om
deze te laten maken. Daarom heeft het bestuur besloten om een
nieuwe motor aan te schaffen. Met de nieuwe motor kan de 219 er
weer tegen aan voor de komende jaren! 
 
Momenteel zijn er verbouwingen bezig in de brandweer kazerne.
Vooral op de eerste verdieping van de kazerne wordt er druk
verbouwd. De verwachte einddatum van de verbouwing is 
1 juli 2019. 
 
Heeft u al eens een kijkje genomen op onze website?
Hier staat veel informatie op die u misschien nog niet wist.
U kunt de de website bezoeken op
www.reddingsbrigadedenhelder.nl
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Acties & EHBO 2019
Al zijn we nog niet lang op het strand aanwezig geweest, 
er is zeker al wat op het strand gebeurd! In het 
Paasweekend hebben wij het al druk gehad. In het eerste 
weekend zijn er al 10 EHBO’tjes geweest, Waaronder
meerdere snijwondjes, glas in de vinger, valpartij van een
kind op de fiets in de duinen en de eerste kwallenbeten 
zijn alweer geweest.
 
De alarmploeg is ook alweer druk bezig geweest. In totaal zijn er
in 2019 al 5 meldingen geweest voor de vrijwilligers. Drie hiervan
werden onderweg naar locatie afgemeld omdat ze daar niet meer
nodig waren. 
Begin januari is er een grote zoekactie geweest naar een verwarde
man in de duinen, ter hoogte van de Streepjesberg. Hier heeft de
alarmploeg samen met de politie, de marechaussee en de
politiehelikopter gezocht in de duinen en op het strand. Meneer is
uiteindelijk in verwarde toestand gevonden door de helikopter, en
meegenomen door de ambulance voor controle.
 
In het Paasweekend kreeg de aanwezige strandploeg een
telefoontje. Er was ten hoogte van Huisduinen een stapel kleding
gevonden. Na controle met de DHD310 is de keuze gemaakt om op
te schalen. Hierbij hebben wij samengewerkt met de politie,
ambulance, meerdere KNRM-stations, de kustwachthelikopter, de
politiehelikopter en de traumahelikopter. Na een zoektocht met de
boten en helikopters is na ruim twee uur het aanspreekbare
slachtoffer aanspreekbaar gevonden. Het slachtoffer is in de
haven overgedragen aan de ambulance.
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         Rabobank Clubkas Campagne
Bent u lid van de Rabobank? En wilt u ons een warm hart
toedragen? Als lid van de Rabobank kunt u 1 van uw 5 stemmen op
onze vereniging uitbrengen. Waarom doen wij mee met deze
campagne? Wij sparen voor nieuwe kleding voor de strandwachten
en voor nieuw opleidingsmateriaal. U kunt gemakkelijk stemmen
via de website www.clubkascampagne.nl, het wijst zichzelf.
Wij danken u hier hartelijk voor.

Samenwerking Politieacademie
Vaak werkt de reddingsbrigade samen met andere disciplines zoals de
ambulance en de politie. Om deze samenwerking goed uit te leggen
zijn afgelopen 30 april wel 40 leerlingen van de politieacademie op het
strand geweest. Maar niet zomaar, ze hebben namelijk een frisse
''nieuwsjaar'' duik mogen maken. Daarna zijn ze met zijn allen naar de
kazerne gegaan om een een presentatie over de brigade bij te wonen.
Tijdens deze presentatie is er uitleg gegeven over het materiaal en wat
de reddingsbrigade doet. Zo kunnen wij aankomende strandseizoenen
weer op elkaar rekenen!

Voor de volgende nieuwsbrief en voor de website zijn wij op 
zoek naar mooie foto's 
van de reddingsbrigade.
 
 
 
 
Wil je jouw foto terug 
zien, mail deze dan naar webmaster@reddingsbrigadedenhelder.nl
 
De mooiste reddingsbrigade foto krijgt een ....  dit blijft nog even 
een verrassing!

Beste foto


