
Algemene richtlijnen Reddingsbrigade St. Maartenszee 
 
Algemeen: 
De strandwachten zijn verantwoordelijk voor het algemene gebruik van de strandpost, 
defensieloods, vaar- en voertuigen. De 1e strandwacht bepaalt wie er patrouille loopt, vaart of 
rijdt. Onrechtmatig gebruik van de door de brigade ter beschikking gestelde middelen zijn 
niet toegestaan. Onbevoegde personen hebben geen toegang tot de radiokamer, 
materiaalberging, kleedkamers of defensieloods. Het gebruik van een privé radio is op 
normale geluidssterkte toegestaan. 
Werktijden: 
De 1e strandwacht dient voor aanvang van de werktijd zorg te dragen dat de overige leden 
toegang tot de strandpost hebben. Aanvang: 09:30 uur bij de defensieloods. Einde: 18:00 
uur, indien noodzakelijk langer. Afmelden bij verhindering is verplicht. Men doet dit zo 
spoedig mogelijk en laat meteen aan de 1e strandwacht weten wie de gelijkwaardige 
vervanger is. 
Vaartuigen: 
Alle vaartuigen van de brigade mogen uitsluitend worden bediend door leden welke een 
aantekening hebben. Schades en storingen dienen direct te worden gemeld aan de 1e 
standwacht die het doorgeeft aan de materiaalcommissaris. Tevens wordt het vermeld op 
het dagrapport, met melding van oorzaak en eventueel genomen maatregelen. Boten dienen 
elke avond na gebruik te worden schoongespoten en afgetankt. De motoren dienen met zoet 
water te worden gespoeld, waarna de vaartuigen in de defensiepoot worden geplaatst.  
Voertuigen: 
Gebruik van de voertuigen is uitsluitend toegestaan voor leden die een aantekening hebben. 
Elke dag dient voor gebruik bij een koude motor de controle uitgevoerd te worden van het 
oliepeil, het accuwater, de badenspanning en brandstofniveau. De terreinauto en tractor 
dienen na beëindiging van de werkdag te worden schoongespoten en in de defensieloods te 
worden geplaatst. 
Trailers: 
Trailers worden door bestuurders van de tractor, na het lanceren van de boot voor de post 
geplaatst. Tijdens het vervoeren van de boten is het gebruik van sjorbanden verplicht. 
Strandpost: 
De 1e strandwacht draagt zorg voor een nette en ordelijke indruk van de standpost. 
De strandpost is geen kinderspeelplaats. De keuken dient na gebruik te worden opgeruimd. 
Pedaalemmers dienen ’s avonds te worden geleegd en de vuilniszakken te worden gedumpt. 
De koelkast dient om de 14 dagen te worden gereinigd. Het toilet dient elke dag te worden 
gereinigd. De 1e strandwacht sluit persoonlijk de standpost af nadat hij/zij zelf alle ramen en 
sloten gecontroleerd heeft. Bij het betreden van de strandpost dienen leden zichzelf te 
melden. De 1e strandwacht heeft het recht om leden de toegang tot de post te weigeren. 
Keukenvoorraad: 
Door de brigade wordt de strandpost voorzien van koffie, thee, limonade, 
schoonmaakmiddelen enz. Indien deze artikelen aangevuld moeten worden, moet de 1e 
strandwacht deze laten aanschaffen en de bonnen inleveren bij de penningmeester. 
Defensieloods: 
Toegang tot de defensieloods hebben uitsluitend de vaste strandwachten. Na gebruik van de 
loods dienen alle deuren zorgvuldig te worden afgesloten en de lichten gedoofd. Het gebruik 
van de waterslang is uitsluitend toegestaan buiten de loods. Het is verboden boten en 
voertuigen binnen schoon te spuiten. Op aanwijzing van de 1e strandwacht wordt iedere 
donderdag de loods geveegd.  
Ongevallen 
Bij de uitvoering van reddingen dient ten aller tijden een bestuurslid te geïnformeerd die zelf 
niet betrokken was bij het ongeval. 
Externe contacten 
Bij benadering door media en/of overheidsorganen e.d. die geen spoedeisend karakter 
hebben, dienen deze te worden verwezen naar een bestuurslid. 


