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Verantwoording
Dit convenant bevat werkafspraken die van toe passing zijn tussen de Stichting Strandexploitatie
Noordkop (SSN) en de Reddingsbrigade Den Helder (RBDH) voor de uitvoering van de strandbewaking en
de strandveiligheid op en om het strand, in zee, in het duin en de directe wegen daar naar toe.
Het doel is de organisatie zo op elkaar af te stemmen dat een effectieve en efficlente strandveiligheid
kan worden gegarandeerd.

De SSNen de RBDH zeggen toe constructief te willen en te zullen samenwerken en daartoe zijn in dit
convenant deze gemeenschappelijke werkafspraken opgesteld. Aldus accoord bevonden:

SSN- de heer J. RoelOfS.en . ~// /'
Voorzitter /

~\'
Datum: "o!,~o~--2ol2.1 Datum: o'].-O~·').,ol)...

(*)

(*) Vanuit de gemeente Den Herner zal dit convenant middels een additioneel schrijven van de heer K.
Visser, wethouder Economische - & SociaIe zaken, worden bekrachtigd.
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Convenant SSN& RBDH se'zoen 2012

1. Aigemeen

De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN)heeft, vanuit de gemeente Den Helder, de verantwoor-
delijkheid voor de veiligheid op het strand. Daarnaast is de SSNeigenaar van het materieel wat voor
deze taak benodigd is. Uitvoering en organisatie van de strandbewaking is belegd bij de RBDHen wordt
uitgevoerd door de Commissie Strandzaken.

Note
Naast de strandbewaking heeft de RBDHeen hulpverleningstaak vanuit de Gemeentelijke meldkamer
(GMK) van het Veiligheidsbureau Noord-Holland Noord (NHN) in Alkmaar en het Kustwachtcentrum
(KWe) Den Helder en vanuit Reddingbrigades Nederland (KNBRD). Deze taken zijn ondergebracht bij de
gemeentelijke afdeling WHo (*)

(*) AI deze taken zijn bekend zijn bij de SSNen worden verwoord in het nog samen te stellen
convenant met de Gemeente Den Helder, afdeling RWO.

Voor de samenwerking zijn het borgen van afspraken noodzakelijk. Deze afspraken zijn overgekomen in
dit convenant. Dit betreffen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de SSNen de RBDH. En
specifiek haar medewerkers en vrijwilligers. Jaarlijks wordt dit convenant geevalueerd en zonodig
aangepast in de maand oktober.

De RBDHen SSNkomen het volgende overeen. De SSNmaakt gebruik van de diensten van de RBDH
voor:

~ De strandbewaking in het zogenoemde door de SSNvastgestelde hoogseizoen, waarbij de
specifieke data en bewakingsweken en bezetting nader worden overeengekomen, waarbij de
SSNdeze uiteindelijk vaststelt. Op eigen initiatief kan de RBDH dit ook oppakken;

~ Voor de strandbewaking buiten dit vastgestelde hoogseizoen worden de specifieke data
vastgesteld alsmede de bezetting van de posten in die periode;

~ De werving en selectie van strandwachten voor de vastgestelde seizoensperiode;
~ Het opstellen van roosters voor de strandbewaking binnen en buiten het seizoen;
~ Het indelen van de in te huren strandwachten in de functiegroep van junior -, medior - en senior

strandwacht; en algemeen strandwachtcommandant (ASe) en de functie van chauffeur;
~ Het geven van een voorstel voor het bepalen van de uurtarieven met inachtneming van a)

wettelijk minimum loon b) functiegroep indeling en c) specifieke functie & ervaring;
~ Geven van opleiding en instructie van in te huren strandwachten;
~ Begeleiding van de ingehuurde krachten gedurende het seizoen.

Voor het uitvoeren van deze taken verstrekt de SSNde benodigde middelen, vaar- en voertuigen. De SSN
draagt zorg voor het tijdig plaatsen van de benodigde faciliteiten, zoals bewakingsposten en
opslagcontainers.

Het benodigde personeel, strandbewakers voor het seizoen treedt in dienst van de SSNen wordt primair
ingezet voor de uitvoering van de strandbewaking. Zij worden verzekerd door de SSN,conform de
personeelsverzekeringen van de SSN.De RBDHzorgt voor het tijdig aanleveren van de benodigde
gegevens voor het opmaken van de arbeidscontracten. De SSNdraagt zorg voor de benodigde
contracten welke door de strandwachten op het moment van aanname dienen te worden ondertekend.
De SSNzal mede zorg dragen voor vacaturemeldingen.
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Convenant SSN& RBDH seizoen 2012

Voor het uitvoeren van de strandbewaking wordt in goed overleg tussen de SSNen de RBDH het
volgende geregeld:

het op zo veilige mogelijk wijze het uitvoeren van de strandbewaking, waarbij op een
correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde voer- en vaartuigen.
Instructie en controle hierop vindt plaats door de RBDHen door de SSN.

Inzet Tractor
De Tractor zal door de SSNen door de RBDHworden gebruikt, waarbij deze zo effectief mogelijk moet
worden ingezet. In beginsel gebeurt dit in overleg tussen de ASCen de SM.
Gelet op de werkuren van de medewerkers van de SSNwelke hoofdzakelijk v66r - en na de dagelijkse
bewakingsuren zullen plaatsvinden is het noodzakelijk dat in die tijd zo optimaal mogelijk gebruik kan
worden gemaakt van de tractor.
Het is aan de SM om te bepalen waar de trekker voor de nacht wordt gestald (*) met dien verstande dat
de RBDH, te allen tijde, toegang heeft tot de trekker heeft en over een sleutel van de trekker beschikt.(*)
Ook de configuratie waarin de tractor wordt weggezet zal in overleg tussen SM en ASCworden bepaald.
Een en ander is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. (**)
Noodzakelijke werkzaamheden overdag, waarbij de tractor moet worden ingezet, zoals het verwijderen
van dode dieren etc. vindt plaats in onderling overleg tussen de ASCen SM..

(*) Voor inzet 7*24 uur alarmploeg van de RBDH(vanuit VVH) is het noodzakelijk te allen tijde
kunnen beschikken over de tractor. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt.

(**) Dit moet nader worden uitgewerkt in het nog op te stellen convenant met WH

2. Organisatiestructuur & budgettair

Inzake de samenwerking tussen de SSNen de RBDHzijn er drie overlegniveaus, te weten

SSN RBDH

.-~- --,- -
Operationeel niveau Strandmanager (SM) Commissie Strandzaken &

dienstdoende ASC (*)
Secretarieel niveau Secretaris Secretaris

Bestuurliik nfveau Dagelijks bestuur (*) Dagelijks bestuur (*)

(*) aangezien het hier gaat om meerdere personen, dragen deze personen onderling zorg voor
een correcte en tijdige communicatie binnen deze groep, zodat zij ge"informeerd zijn.

Operationeel niveau:
Hier vindt de operationele afstemming plaats met betrekking tot de uitvoering van de strandbewaking.

Secretarieel niveau:
Hier vindt afstemming plaats voor tactische uitvoerings- en beleidszaken.

Bestuurlijk niveau:
Hier vindt met name beleidsmatige afstemming plaats.
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Convenant SSN & RBDH seizoen 2012

2.1 Reactietermijn & escalatie

Inzake een goede samenwerking is het noodzakelijk dat de SSNen de RBDHelkaar onderling vertrouwen
met het doel een veilige uitvoering van de hulpverlening, waaronder de strandbewaking te waarborgen
met een effectieve en efficiente inzet van mensen, middelen, materiaal en materieel. Hieromtrent
gelden de volgende richtlijnen:

~ Met betrekking tot de communicatie en publicatie naar de media van reddingsacties en
anderszins - en - ontwikkelingen met betrekking tot strandzaken zullen de SSNen de RBDH
elkaar op de hoogte houden;

~ Op Operationeel gebied, inzake vragen, onderlinge afstemming en goedkeuring wordt een
reactietermijn voor beide partijen van maximaal vier dagen afgesproken;

~ In geval van ziekte ofvakantie of anderszins men voor een bepaalde tijd niet bereikbaar is, zal
voor een vervanger gezorgd worden. Dit gebeurt met kennisgeving aan aile niveaus, zoals
aangegeven in hoofdstuk 2;

~ In het geval van afwijking hiervan kan naar een volgend niveau gegaan worden. Dit is ook van
toepassing inzake escalatie en bij disputen.

2.2 Budgettair

Jaarlijks zal de RBDHeen budget samenstellen, waarin zij de investeringen voor de geplande cursussen,
instructies en aanschaf van materiaal en materiaal voor het komende jaar zal beargumenteren. Zo
mogelijk zal hierbij een specificatie aan de orde komen voor het initleren van grotere investeringen en
de noodzaak hiervoor.
Na het indienen van het budgetvoorstel zal de SSNen de RBDH in overleg treden om het budgetvoorstel
te bespreken. Hieruit zal een overeenkomst komen voor uitvoering voor het komende jaar, dan wel voor
komende jaren.

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven vallen uiteen in twee categorieen, te weten:
1. Direct noodzakelijk uitgaven;
2. Niet direct noodzakelijk uitgaven.

Uitgaven worden ten allen tijde via de SM aangevraagd. Behoudens die zaken die voorafvia
budgettering zijn vastgelegd zoals onderdelen, verbandmiddelen e.d. Voor het doen van uitgaven is
goedkeuring vereist van de SSN.
In het kader van direct noodzakelijke uitgaven gaat het om uitgaven die noodzakelijk zijn en urgent voor
het operationeel houden van de hulpverlening. Hiervan wordt de SM vooraf ingelicht, waarna zo
mogelijk mondeling goedkeuring voigt. Achteraf worden deze schrifte!ijk verantwoord.

De RBDHis gehouden op geen enkele manier verplichtingen aan te gaan met leveranciers of organisaties
welke flnanciele consequenties ten gevolge hebben zonder hierover eerst overleg te hebben gevoerd
met de SSN.

De RBDHis niet gerechtigd kosten de declareren bij derden welke door de SSNworden (voor)
gefinancierd.
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3. Plandata
Voor het opstel/en van begrotingen en voor het optimaal invullen van het komende bewakingsseizoen is
het noodzakelijk dat tijdig plandata worden overeengekomen. Dit betreft:

a. Voor een (1) november van het komende jaar moet er een begroting worden gemaakt van de
opleidingskosten en worden ingediend bij de SSN.Dit geld voor:

- De Strandbewaking (*)

(*) Aspecten en kosten met betrekking tot Alarmploeg en Binnenwateropleidingen val/en onder
verantwoordelijkheid van VVH. AI deze taken zijn bekend zijn bij de SSNen worden verwoord in
het nog samen te stellen convenant met de Gemeente Den Helder, afdeling RWO.

b. Voor een (1) december van het komende jaar moet de vacature zijn goedgekeurd en online
staan inzake werving en selectie voor het komende seizoen;

c. Voor een (1) december van het komende jaar moet, inzake het bewakingsseizoen het volgende
vastgesteld zijn:

- de duur in weken, eerste week en laatste bewakingsweek van de strandbewaking
- data waarop het trainingsweekend plaatsvindt

e. Voor 1 februari, en zo mogelijk eerder, wordt tussen de SSNen de RBDH overeengekomen welke
budgetten zijn goedgekeurd;

f. Voor een (1) maart moet de begroting opgesteld zijn van het trainingsweekend;
g. De strandposten worden geplaatst in de maand april, waarna deze worden afgeschouwd;
h. Voor een (1) juni moet de voorevaluatie van het strandseizoen tussen de Commissie Strandzaken

en de SM worden gehouden. Hiervan moet de rapportage binnen tien dagen naar de
secretariaten worden verstuurd;

i. Voor een (1) oktober moet de evaluatie van het strandseizoen zijn gehouden tussen de
Commissie Strandzaken en de SM. Hiervan moet de rapportage binnen tien dagen naar de
secretariaten worden verstuurd.

4. Werving en Selectie

De SSNlaat de werving en selectie over aan de RBDH,wet zal de SSNde RBDHondersteunen bij de
vacaturemeldingen. Bij voorkeur zal promotie plaatsvinden via internet en komen vacatures digitaal bij
de RBDHterecht.

Wervinq
De werving van strandwachten voor het zomerseizoen dient ruim op tijd in gang te worden gezet.
Hiertoe zullen de beschikbare websites van de SSNen RBDHworden gebruikt. Daarnaast zal via de
website van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en wervingssites van andere aanbieders een
vacaturemelding worden gedaan. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn in het voorstadium
budgetmatig aangevraagd.

Selectie
De selectie van de sollicitanten wordt uitgevoerd door de RBDH. Het selectieweekend wordt eind mei/
begin juni gehouden gezien de temperatuur van het zeewater en aile onderdelen getest moeten
worden.
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Convenant SSN& RBDH seizoen 2012

Aile deelnemers aan het selectieweekend dienen in dat weekend bij zich te hebben:
~ Een geldig identiteitsbewijs;
~ Een kopie van dit identiteitsbewijs;
~ Een opgave van het rekeningnummer waarnaar het loon kan worden overgemaakt;
~ De SSNzorgt voor de loonheffingformulieren.

De RBDHdraagt zorg voor inname van de benodigde spullen van de kandidaat, welke na het
selectieweekend worden overhandigd aan de Strand manager. De RBDHadviseert per kandidaat in welke
functie en de daarbij behorende salarisschaal deze wordt ingedeeld, dit zal plaats vinden in de week na
het selectieweekend. Hierbij zal de SM de uiteindelijke salarlering vaststellen. De SM gaat de contracten
opmaken. De RBDH roostert sollicitanten in DE RBDH informeert de Strandmanager over het ver/oop.

4.1 Trainingsweekend en op/eidingen

Voor aanvang van het seizoen zal onder verantwoordelijkheid van de Commissie Strandzaken de
benodigde basistraining(en) worden gegeven.

Eventuele daar aan verbonden kosten worden ruim voor aanvang van het seizoen opgegeven ter
goedkeuring aan de SSN,respectievelijk WHo

Tijdens het strandseizoen worden er tevens opleidingen en trainingen gegeven. Dit op tijdstippen dat dit
niet de bewakingskwaliteit bemvloedt. Dit gebeurt door de Commissie Strandzaken. De strandbewakers
hebben de verplichting hierbij aanwezig te zijn. Dit zal in het arbeidscontract worden opgenomen. Zo
mogelijk kunnen ook voorafgaand aan het strandseizoen opleidingen en trainingen worden gepland.

5. Strandbewaking

De SM is vanuit de SSNverantwoordelijk voor de strandbewaking, De ASCis verantwoordelijk voor de
operationele veilige uitvoering van de strandbewaking op het strand, dit in nauw overleg met de
Commissie Strandzaken van de RBDH. De ASCis zorgt voor de bezetting van de posten conform de
vastgestelde roosters. Dit betekent dat de ASCde posten op tijd fact bezetten en er op toeziet dat
materieel en middelen tijdig aanwezig en inzetbaar zijn. De SM zal op gezette tijden een ronde over de
posten maken.

Aangezien materieel ook door de SSNwordt ingezet voor taken anders dan de strandbewaking, wordt
het volgende overeengekomen:

Materieel is 30 minuten voor aanvangstijd van de strandbewaking beschikbaar en tot een (1) uur
na sluitingstijd van de strandbewaking. In dien noodzakelijk kunnen de SM en de ASC, in
onderling overleg een alternatieve planning overeenkomen.

Indien er zich problemen voordoen ten aanzien van de bezetting stelt de Commissie Strandzaken en/of
de ASCde Strand manager op de hoogte.

Voor de strandbewaking dienen de ter beschikking gestelde middelen, vaar- en voertuigen zo effectief
en efficient mogelijk in te worden gezet door de Commissie Strandzaken, de ASCen de Strandmanager.

paraafSSN~
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Om de inzetbaarheid te waarborgen kan in het geval van vervoer van boten of anderszins ook gebruik
gemaakt worden van het strandvoertuig of ander materieel van de SSN.

Taken onder verantwoordelijkheid ASC:
~ De ASCheeft verantwoordelijkheid voor veilige operationele strandbewaking en een optimale

inzet van strandbewakers en middelen op het strand. Hiervoor worden o.a. Postcommandanten
en schippers aangesteld;

~ De ASCgeeft goedkeuring indien niet ingeroosterde vrijwilligers van de RBDHwillen assisteren en
zet deze zo optimaal in;

~ De ASC draagt er zorg voor dat de SM de dagrapporten, voer- en vaartuig registratie en de
urenregistratie van de strandwachten aan de SM worden overgedragen of op een door de SM te
bepalen frequentie en wijze.

De prima ire taak voor de strandwachten is het houden van toezicht op de strandbezoekers, het strand,
in zee en in het duin. Het verlenen van EHBOen het optreden als gastheer/vrouw.
Daarnaast kan de ASC,de strandwachten, in overleg met de Strandmanager, alternatieve taken laten
uitvoeren. Echter alleen als dit mogelijk is in verband met de strandveiligheid voor de strandbezoekers.

Onder alternatieve taken wordt onder andere verstaan:
~ Schoonhouden van de posten;
~ Het verwijderen van rommel uit en rond de posten;
~ Het plaatsen en verwijderen van aanwijzingsborden en vlaggen;
~ Opruimen van opslagruimte van de RBDH;
~ Kleine onderhoudstaken aan materieel en het schoonhouden daarvan;
~ Het uitvoeren van strandgerelateerde werkzaamheden vallen onder auspicien van de SM, dan

wel de ASC.

Indien de weersomstandigheden het toelaten, kan de ASC, in overleg met de SM, de postbezetting
reduceren. De uren die dan beschikbaar komen kunnen worden gebruikt voor opleiding, training of
andere werkzaamheden
De SSNdraagt de kosten voor koffie en thee voorziening op de posten voor de strandwachten.

5.1 Functiegroepen & roosters

De Commissie Strandzaken maakt naar aanleiding van de aanmeldingen en de resultaten van het
trainingsweekend een indeling in de volgende functiegroepen, te weten a) junior- b) medior- en c) senior
strandwachten. Deze strandwachten worden ingeroosterd door de Commissie Strandzaken voor de
perioden dat zij beschikbaar zijn over de drie strand posten. Hiervoor geldt de volgende indeling in
functiegroepen en functies:

~ Senior Strandwachten
o Een [L) senior strandwacht in de functie ASCvoor het gehele strand;
o Een [L) senior Strandwacht in de functie van O&G chauffeur voor het strandvoertuig

voor het gehele strand;
o Een (i) senior strandwacht per post in de functie van Postcommandant (PC).

De invulling van de functies van senior -, medior - en junior strandwacht worden, naar rato, ingevuld
gebaseerd op gewenste bezetting per post. Deze invulling wordt vooraf vastgesteld in overleg met de
SSN.
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5.2 Inzet Vrijwil/igers

Er kunnen, tijdens bewakingsuren, vrijwilligers van de RBDHworden ingezet in een van de
bovengenoemde functies. Het gaat hier om:

~ Geplande vrijwilligers die volgens het rooster in aanmerking komen voor een
vrijwilligersvergoeding;

~ Vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.

Vooraf kan het bewakingsrooster worden aangevuld met vrijwilligers tot het dagelijkse maximum
benodigde strandbewakers. In overleg met de SSNkan hiervoor vooraf in bepaalde gevallen dispensatie
worden verleend.

De vooraf ingeroosterde vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding verkrijgen die niet de gestelde
vergoeding van de bijbehorende functie te boven. De vrijwilligersvergoeding wordt niet doorbetaald bij
ziekte en moet aan de wettelijk eisen voldoen.
Indien door weersomstandigheden of om andere redenen er een lagere bezetting van de post
gerechtvaardigd is zullen deze vrijwilligers als eerste van de sterkte worden afgevoerd.

De ingeroosterde vrijwilligers en strandwachten kunnen in de periode dat zij zijn ingeroosterd voorde
strandbewaking niet beschikbaar zijn voor andere werkzaamheden van andere organisaties, als
bijvoorbeeld de alarm ploeg KNRM of storingsdiensten.

In het door de RBDHaangeleverde rooster wordt aangegeven bij welke personen het hierboven gestelde
van toepassing is.

6. Personeelsbeleid, schades,materieel, afschouwen & evaluatie

In het geval dat strandbewakers niet naar behoren functioneren zal dit meteen worden gemeld aan de
Commissie Strandzaken. De Commissie Strandzaken zal in overleg de ASChier maatregelen op nemen.
Hierbij heeft de Commissie Strandzaken het laatst woord. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

a) Coaching, instructie en begeleiding;
b) Het geven van een waarschuwing;
c) Het verwijderen van de strandbewaker.

In geval van disfunctioneren van de ASCzal de Commissie Strandzaken in overleg met het bestuur van de
RBDH passen de maatregelen nemen.
Bij disfunctioneren van strandbewakers, dan wet de ASC,zal de Strandmanager worden ingelicht.
Ziekmeldingen worden direct door de ASCaan de Strandmanager en aan de Commissie Strandzaken
gemeld.
De Commissie Strandzaken en de ASCnemen actie om de vereiste bezetting te handhaven. Indien dat
niet mogelijk is zal de Strandmanager hierover worden ingelicht.
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6.1 Schadesl storingen & materieelbeheer

Schades en storingen aan vaar- en voertuigen dienen zo spoedig mogelijk worden verholpen. De
volgende stappen worden doorlopen:

a) Direct na het signaleren van een schade of storing zal hiervan een schaderapport worden
opgemaakt. Tevens moet hiervan melding worden gedaan op het dagrapport;

b) Direct na het signaleren van een schade of storing en het opmaken van het schaderapport moet
deze verzonden worden naar:

o De Strandmanager
o De materiaalbeheerder van de RBDH
o De Commissie Strandzaken van de RBDH

c) De RBDH, portefeuillehouder materiaalbeer maakt hiervoor een werkbon en zal deze indienen
bij de SSN.Schadesjstoringen kunnen niet zonder werkbon worden verholpen;

d) Reparaties worden uitgevoerd door de bedrijven die hiervoor door de SSNzijn geselecteerd.

De reparatieaanvraag dient gepaard te gaan van een offerte of geschatte schadebedrag.

Het is voor de SSNnoodzakelijk om te weten welk onderhoud aan het materieel de RBDHzou willen en
zou kunnen doen. Dit om dubbele onderhoudsbeurten e.d. te vermijden. Dit moet onderling worden
afgestemd en hieruit voigt welk onderhoud de SSNvoor haar rekening neemt.

6.2 A/schouwen & evaluaties

In het voorjaar, voorafgaand aan het zomerseizoen, na het opbouwen van de strandposten worden
deze, in samenspraak met de SM, afgeschouwd. Hiervan wordt een rapportage opgemaakt met punten
die voorafgaand van het bewakingsseizoen moeten worden gerepareerd, dan wet moeten worden
verholpen.

Na het strandseizoen worden de strand posten, in samenspraak met de SM, afgeschouwd. Hiervan
wordt een rapportage opgesteld met punten die gerepareerd, dan wet verhopen moeten worden in de
winterperiode.

In het voorjaar, voorafgaand aan de strandbewaking in de zomer wordt er gezamenlijk, met de SM, een
voorevaluatie gehouden met betrekking tot operationele afspraken en onderlinge afstemming. Hiervan
wordt een rapportage opgesteld en een actiepuntenlijst.

Na afloop van het bewakingsseizoen wordt er gezamenlijk, met de SM, een evaluatie gehouden. Hierin
wordt strandbewaking geevalueerd en de onderlinge samenwerking. Hiervan wordt een rapportage
gemaakt.

Aile opgestelde rapportages worden na accoord van de deelnemers naar de secretariaten van de SSNen
de RBDHgestuurd.
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Bijlage 1. Verantwoordelijkheden ASC,PC, Chauffeur en Schippers

De ASCheeft de eindverantwoording van het veilig uitvoeren van de strandbewaking en delegeert de
verantwoordelijkheid naar de Postcommandanten (PC's) en de senior strandbewakers.

De PC'szijn verantwoordelijk voor het veilig en correct uitvoeren van de strandbewaking op het
specifieke strand, waar de post staat, waar hij of zij postcommandant van is.

De chauffeur heeft de verantwoordelijkheid voor het zo veilig mogelijk gebruik van het strandvoertuig
op het strand en het rijden met optische - en geluidssignalen (O&G)

De schipper heeft de verantwoordelijkheid voor een zo veilig mogelijk gebruik van het vaartuig en de
medeopvarenden.

Elke strandbewaker heeft de verantwoordelijkheid van een correct, veilig en verantwoord gebruik van
materialen en middelen voor een zo optimaal uitvoeren van de strandbewaking.

Taken ASC:

~ De ASCheeft verantwoordelijkheid voor vei/ige strandbewaking en een optimale inzet op het
strand. Hiervoor worden o.a. Postcommandanten en schippers aangesteld;

~ De ASCgeeft goedkeuring indien vrijwilligers van de RBDHwillen assisteren en zet deze zo
optimaal in;

~ De ASCheeft de verantwoordelijkheid om het dagrapport correct bij te (laten) houden en hierop
de aanwezige strandbewakers te registeren;

~ Het registreren van de patrouilletijden van de voer- en vaartuigen;
~ Het registreren van de uitgevoerde hulpverlening;
~ Het opmaken van de hulpverleningscijfers voor Reddingsbrigade Nederland (KNBRD);
~ Het opstellen van schaderapporten bij schades en melding hiervan naar de Commissie

Strandzaken en de Strand manager;
~ De ASCneemt de zogenoemde urenbriefjes op de vrijdag in, controleert aan de hand van de

roosters en presentie- en absentiemeldingen deze briefjes;
~ Volgens afspraak zal de ASCde urenbriefjes op de afgesproken plaats neerleggen zodat de SSN

deze kan verwerken. De ASCmaakt een kopie voor eigen administratie. De Strandmanager zal
voor de verdere afhandeling zorg dragen;

~ Het gebruik van het gebruik van de tankpassen.

De ASC draagt er zorg voor dat de SM de dagrapporten, voer- en vaartuig registratie en de
urenregistratie van de strandwachten aan de SM worden overgedragen of op een door de SM te bepalen
frequentie.
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Bijlage 2. Schaderapport

1. Op welke darurn is de scnade ontstaan?

2. W-elke schade is ontstaan? En aan welk voer- of,-aarntig?

3. W'aar beyond her voerruig Zvaartuigy'rnateriaal zich op het rnornent dat de schade
ontstond?

4. Geef een nauwkeurlge ornscbrijvtng' van de oorzaak vari de schade en nee verloop
riiervan. (indien deze ruirnte niet toereikerid is, graag op de achterzijde verder
rutsc'hrijven)

5. Door wie is de schade veroorzaakt> (wees hierbij zo ,-oUedig rnog'elijk)
A... Naanl (ndres en relefo onrmrnrner) van de veroorzuker

B. ~aa!n vari de PC & ASC (schipper, chauffeur etc.)

C. Naanl van opstappec(s)/bijrijdec(s) en vari everituete gentigen

6. \Vat is de orrrvang van de schade?

i , Wie Ire-eft et: riaar rrw rnerurrg schuld aan de ontstane schade?

8. Had de schade voorkornen Icuririeri worden? Zo ja, hoe? Zo nee, wnaroru ruet?

schaderspporr Reddingsbrigade De:1 Helder
opgemaakr door Fo~.ke e Vrtes
Versie Rev1- datum e jsnnari 2C12
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9. W"ievan her besruur van Reddingsbrigade Den Helder is van deze schade op de
noogre geste1d?

10. Geef via tekening de siruatie aan hoe de schade is ontstaan met eventuete overige
voer- en vaarruigen en geef hieraan waar de schade zich bevind.

Ik verklaar hie-cbii her schadeforrnutier naar waarheict re hebben ingevuld en ingeleverd
hij het bestuur van cle Redd:ingshrigade Den Helder

Na3In rnetder:

T elefoorirrurnrner

Ernailadres

Opgemaakt te

Datum

H311cltekening

Onrvangen door het besruur van de Reddingsbdgade Den Helder

Datum

Onrvangen door de Strandrnanager van de SSN

Datum

Sch..aderaj po, ~Reddingsbrigade Den Helder
opgemaakt door Fo~..ke~<3Vries
Versie Rev 1 - datum-a janusri 2012
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Bijlage 3. Opdrachtbon SSN
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