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Van de bestuurstafel
En zomaar is het strandseizoen alweer voorbij en is de herfst
begonnen. We kijken terug op een goed seizoen met, gelukkig,
geen grote incidenten. Het bestuur maakt graag van de
gelegenheid gebruik om eenieder te bedanken voor zijn of haar
inzet in de strandbewaking en opleidingen. Het bestuur heeft ook
niet stil gezeten. De gemeente heeft ons de strandambulance
geschonken. In de praktijk zal er niks aan de inzet van de
strandambulance veranderen, alleen op papier. Zo hebben we
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over kosten en onderhoud. Beide
partijen dragen bij in deze kosten.
Zoals jullie weten zijn er een aantal bestuursleden met meerdere
portefeuilles, wat het soms lastig maakt om alle functies goed te
kunnen uitvoeren. Tijdens de zomer hebben er daarom een aantal
wijzigingen plaatsgevonden. Zo heeft Ben van Kuringen zich
beschikbaar gesteld als bestuurslid, heeft Dennis ons helaas laten
weten zijn functie als materiaalbeheerder neer te leggen en heeft
Kristel aangegeven de functie van voorzitter niet langer te kunnen
uitvoeren en deze overgedragen aan Ben.

Bestuur
Ben van Kuringen
Interim Voorzitter

Damian Dekker
Interim Secretaris

Anupama Geervliet
Penningmeester

Lisa van Ballegooij
Opleidingen

Kristel van den Brink
Strandzaken

Desiree Baltes
Evenementen

De functies zijn met ingang van 1 oktober 2019
gewijzigd en de ad interim bestuursleden zullen zich in de ALV
van 2020 verkiesbaar stellen voor hun bestuursfunctie.

Gertjan Hamstra
Interim Materiaal

Koen Hufkens
Interim
PR & Communicatie
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Rabobank Clubkas
Campagne
Met de Rabobank Clubkas
Campagne hebben we het
mooie bedrag €571,23
opgehaald door middel van 99
stemmen. We willen alle
stemmers hartelijk bedanken.
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Opleidingen

Sinds de laatste nieuwsbrief in mei dit jaar hebben jullie niet stil
gezeten. Zo hebben er in het zwembad in totaal 45 leden hun diploma
behaald en hebben we op het strand nog eens 11 diploma’s uit kunnen
delen! Op het strand was er zeer veel animo voor de opleiding
Lifeguard Chauffeur, maar door de vakantieperiode konden we jammer
genoeg niet iedereen opleiden. Om toch iedereen zijn/haar diploma
te kunnen laten behalen, willen we komend voorjaar een tweede
examen organiseren. Dit kan eventueel samen met de andere
strandopleidingen voor Lifeguard Schipper of Lifeguard. De exacte
datum volgt later. Dus heb je interesse om dan examen te doen? Stuur
dan een bericht naar opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl

AVG Formulier
Op 1 januari 2019 is de privacy wetgeving gewijzigd in Nederland. Dit
betekent dat wij hier als vereniging ook mee te maken hebben.
Hiervoor hebben wij een AVG- formulier naar alle leden gemaild,
graag zouden wij deze formulieren getekend retour willen ontvangen.
Mocht dit AVG-formulier u niet bekend voorkomen, heeft u het niet
ontvangen of heeft u hier nog vragen over? Stuur dan een mail naar
ledenadministratie@reddingsbrigadenhelder.nl en wij zullen uw vraag
graag beantwoorden.

Afscheid beschermheer
Een standaard bijbaantje van de burgemeester van Den Helder was
beschermheer zijn van Reddingsbrigade Den Helder. In de tijd dat
Koen Schuiling burgemeester van Den Helder is geweest heeft hij
dit ook goed laten zien door onder andere bezoekjes aan het strand
te brengen en het dopen van één van onze reddingsboten. Nu de
ex-burgemeester ons verlaat om zijn ambt verder in Groningen te
vervullen hebben wij meneer Schuiling tijdens zijn afscheidsreceptie
enorm bedankt voor zijn beschermheerschap en hem een
reddingsklos geschonken, zodat hij zijn reddingsdiensten altijd nog
in Groningen kan uiten.
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Strandseizoen 2019
In 2019 hebben wij weer een druk zomerseizoen gehad.
Wel is het (gelukkig) een stuk rustiger geweest dan vorig
jaar. Met het totale aantal van 166 acties hebben wij 187
mensen kunnen helpen, waarvan 16 mensen uit een
levensbedreigende situatie.
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Een van de meldingen was een paraglider die in de duinen was neergestort. Het slachtoffer had hierbij
ernstige fracturen opgelopen aan de heup. Wij hebben hierbij de ambulance geholpen met vervoeren van het
slachtoffer en ambulancepersoneel. Ook heeft de strandploeg na werktijd melding van een vermissing van
een windsurfer gekregen. Eerder die dag hadden wij een windsurfer opgehaald vanaf de Razende Bol met
onze boot, waar deze niet meer van terugkwam. De windsurfer zou vanaf Duinoord waar wij de surfer hadden
gedropt, terugsurfen naar zijn opstapplaats op de dijk. Aan het eind van de dag reed de DHD310 over het
strand terug naar de kazerne, wanneer deze wordt aangesproken door een voorbijganger met het verhaal dat
er een windsurfbord met zeil was aangetroffen aan de waterlijn. Dit bord herkenden wij van diezelfde
middag. Op het bord stond geen nummer dus hebben wij het kustwachtcentrum gebeld met deze informatie.
Vanuit het kustwachtcentrum is er een zoektocht gestart naar een persoon mogelijk in het water. De KNRM
Den Helder en Callantsoog is samen met de uitrukboot van de alarmploeg DHD219 gaan zoeken,
terwijl onze wagen het strand en de dijk heeft onderzocht. Na ruim anderhalf uur kwam de eigenaar
aangelopen, naar aanleiding van het Burgernet bericht wat was uitgegaan. De eigenaar had kennelijk zijn
auto gehaald om alles in te laden. Wij hebben de surfer geholpen met het vervoeren naar zijn auto en de
zoekactie afgeblazen.
Buiten de acties om hebben wij ook veel leuke dingen samen als groep gedaan! Zo zijn we onder andere naar
de meldkamer van Noord-Holland gegaan, waar wij uitleg kregen over wat zij doen en hoe wij het beste
samen kunnen werken. Ook zijn wij dit jaar weer bij het raft event van Callantsoog geweest. Samengevat
weer een goede zomer, waarbij we onze kennis en kunde weer goed hebben kunnen laten zien!
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Raften
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Elk jaar begin augustus is het weer tijd voor een
krachtmeting tussen de brigades in de Noordkop.
De snelle motorboten worden verruild voor het
echte werk: rafts die op spierkracht worden
aangedreven. Wij wilden ons natuurlijk van onze beste kant
laten zien en daarom was er maar liefst een
vertegenwoordiging bestaande uit 21 dames en heren
aanwezig. Met dit aantal konden twee boten worden gevuld
en hadden wij zelfs nog mensen over voor de aanmoediging vanaf de
kant. Aangekomen in Callantsoog werden de teams gemaakt en de
tactieken besproken. Nadat de voorrondes waren geloot, was het
dan ook tijd voor de start. Beide teams wisten een mooie tijd neer te
zetten en één van de teams wist zich zelfs te plaatsen voor de finale.
Helaas hebben we deze finale niet kunnen winnen. Misschien moeten
we voor volgend jaar toch nog maar een paar keer oefenen in de vlet?
Na het raften hebben we nog even bij kunnen praten met onze
tegenstanders/collega’s onder het genot van een BBQ en een paar
drankjes. Ook de muziek viel goed in de smaak en er werd dan ook
goed gedanst en gezongen. Dat zo’n sportieve avond wel zwaar is, dat kunnen enkele strandwachten wel
beamen: zo’n fietstocht terug dat valt nog niet mee na al die prestaties. Gelukkig is iedereen weer veilig
thuisgekomen, zodat we ons weer klaar kunnen maken voor de wedstrijd van volgend jaar.

Afgelopen evenementen
Afgelopen periode hebben wij als vereniging bij een heleboel evenementen ons gezicht weer laten zien en
voor veiligheid gezorgd. Zoals jullie misschien weten zijn evenementen die aangevraagd worden bij de
gemeente verplicht, wanneer deze aan het water zijn, om de veiligheid op en rond het water te waarborgen. Bij
Parade op de Kade is “Handhaving” langs geweest om te controleren of het evenement zich aan de
voorwaarden van de vergunning hield. Daarom is onze aanwezigheid bij evenementen om te bewaken ook
zo van belang. Er is een vast clubje leden die vaak helpt. Ik wil dan ook iedereen vragen om je eens aan te
melden voor een bewakingsevenement. Het komt nu vaak op dezelfde schouders terecht en door de bewaking
van het zomerseizoen wordt de spoeling soms heel erg dun.
Hier een kort overzicht van de evenementen waar wij de afgelopen maanden bij aanwezig zijn geweest:
Juni: Parade op de Kade, Clinic voor de Zwemtocht DHD – Texel, Historisch Weekend
Juli : Botterrace, Open water zwemwedstrijd Anna Paulowna, Clinic voor de Zwemtocht DHD – Texel
Augustus : Be Tough zwemtocht DHD – Texel, Sloepenrace bij Cafe Woud, Overlevingsloop, Lichtjesavond in
Alkmaar
September : Wijkmanifestatie Schooten, Nieuwjaarsduik Politie NHN
Ik wil graag alle leden die de afgelopen maanden hebben geholpen bij een evenement bedanken voor hun
inzet!
Evenementen agenda: 27-10 Beachbiking Hoek van Holland - Den Helder, 16-11 Intocht Sinterklaas
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