Verslag van de algemene ledenvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Gehouden op vrijdag 10 november 2017 in de kazerne te Zandvoort.
Bestuurssamenstelling:
Aanwezig: Voorzitter: Ruud Willigers (RW); secretaris: Lana Lemmens (LL);
penningmeester: Onno Joustra (OJ); commissarissen: Ernst Brokmeier tevens
vicevoorzitter (EB),
Niet aanwezig: Stefan Colijn (SC), Thijs van Vrijaldenhoven (TV) en Sebastiaan
Beekhuijs (SB).
Aantal aanwezige (jeugd)leden: 18

I. Opening vergadering
Voorzitter Ruud Willigers opent de ALV om 20:04 op post Noord. Voorzitter geeft
aan dat hoopt dat zijn eerste half jaar naar tevredenheid is ervaren door de leden.
Vanuit het bestuur zijn Thijs, Stefan en Sebastiaan in verband met omstandigheden
helaas afwezig. Het secretariaat heeft daarnaast ook van veel leden afmeldingen
ontvangen.
II. Bestuursmededelingen
Het bestuur stelt voor de najaars ALV na deze vergadering af te schaffen. Met het
invoeren van een jaarlijks voor- en najaars postersoverleg voor de operationele
lifeguards sinds vorig jaar én een algemene ledenvergadering in het voorjaar
worden de overlegmogelijkheden beter inhoudelijk benut. Voorzitter benoemde het
postersoverleg van oktober als positieve bijeenkomst waarin goed geëvalueerd is.
Daar is helaas geen verslag van gemaakt, dit zal in de toekomst wel gebeuren. De
vraag is of er behoefte is aan een stemming hierover. Het is sowieso niet nodig om
statuten te veranderen, deze geven aan dat we één keer per jaar een
ledenvergadering moeten houden. Vraag uit de leden: gaan we dan vaststellen dat
we voor- en najaarspostersoverleg houden? Bestuur bevestigt dit. Is dit dan niet zo
dat we een groep leden gaan missen die wel lid zijn maar geen strandbewaking
doen? Bestuur geeft aan dat op de ledenvergadering in toenemende mate de
actieve posters aanwezig zijn en slechts een enkel niet-actief lid. Kun je het
combineren: postersoverleg na of voor de ledenvergadering? Dat zou eventueel
kunnen, we moeten bekijken hoe het loopt als we het anders organiseren. Er is na
versturen van de agenda verder geen bericht ontvangen (van leden die nu niet
aanwezig zijn) dat men het jammer vindt dat de najaarsvergadering mogelijk gaat
verdwijnen. Leden uiten zorgen over de wijze waarop we de niet-actieve leden
goed kunnen betrekken. EB geeft aan dat hij navraag zal doen bij enkele nietactieve leden of er belangstelling is voor een ander contactmoment dan de
najaarsvergadering. Najaarsoverleg zal voortaan niet meer worden georganiseerd.
III. Goedkeuring van notulen 21 april 2017
Ruud heeft de notulen van de vorige vergadering aangehaald. De notulen worden
goedgekeurd. Opmerking: naam burgemeester is verkeerd gespeld.
IV. Ingekomen stukken
Stukken 19-20 wat zijn dit voor een informatieverzoeken? Vraagsteller wil lid
worden, andere wil algemene informatie voor een bezoek. Vraagsteller 19 is
uiteindelijk geen lid geworden.
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V. Rondje portefeuillehouders

a) PR & Communicatie: EB - Afgelopen seizoen veel aandacht, steeds groter
wordende groep strandwachten die daarbij in te zetten zijn. Is goed om te
ervaren dat men bereidwillig is. Website moet aandacht krijgen, EB doet de
belofte dat hij op het voorjaarsoverleg met een plan van aanpak voor de
website komt. Nu recent verzoek voor Serieus Request, wil iemand dit
oppakken? Dan graag melden. En op 5 januari is de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie van verenigingen.
b) Materiaal: OJ- De 120 is voor onderhoud weggeweest, de 130 gaat in het
nieuwe jaar. Materiaal is up to date.
c) Financiën: OJ en RW zijn bij de gemeente geweest, was een goed gesprek,
alle vragen konden beantwoord worden. Vorige week is OJ geïnformeerd dat
er budget beschikbaar is voor de vaccinatie. Dit gaat nu uitgerold worden. Er
is afgesproken dat in de toekomst voor nieuwe leden direct geldt dat zij
gevaccineerd kunnen worden. Er is ook budget beschikbaar voor
winterjassen. TV pakt dit op. Dit jaar is de helft van de lunchvergoeding
gebruikt (dwz 3000 euro van de 6000 euro). Het overgebleven gedeelte is
terug naar de gemeente. Ook de komende 3 jaar zal er een vergoeding
beschikbaar zijn waarna geëvalueerd zal worden.
d) Nieuwbouw: RW geeft aan dat er een architectenbureau is gekozen die de
nieuwe post Zuid mag gaan bouwen. De naam mag nog niet vrijgegeven
worden vanwege de nog lopende bezwaarprocedure. Streven is om in de
zomer van 2018 op te leveren. We willen graag de oudbouw tot het moment
van oplevering in gebruik houden. Of dit kan is nog niet zeker.
Heiwerkzaamheden enz. – de ruwe werkzaamheden – moeten in mei 2018
gereed zijn, ook i.v.m. overlast op strand. OJ licht toe dat door een stagnatie
in de procedure al een aantal weken verloren is; we mogen blij zijn als we
winter/2018 voorjaar 2019 operationeel kunnen zijn in de nieuwbouw. RW
roemt TV om zijn inzet bij de nieuwbouw.
e) Portefeuilleverdeling: RW licht toe dat er gesproken is in het bestuur over
de portefeuilleverdeling. Lana heeft aangegeven dat zij graag iemand zou
willen inwerken die haar t.z.t. kan vervangen. Stefan zal in de ALV van maart
aftreden. Zijn portefeuille komt dan beschikbaar. Gedachte is dat de
portefeuille van SC weer in tweeën wordt verdeeld: verenigingszaken en
opleiding. Leden vragen of bij LL alleen ondersteuning wil of dat haar
portefeuille ook beschikbaar komt. LL geeft aan dat het de combinatie met
haar werk is waardoor het lastig is. Met een avond per week is het prima te
doen. RW geeft aan dat juist de jongere leden worden uitgenodigd om zich
aan te melden!
f) Opleidingen: EB vraagt leden om na te gaan of je volgend jaar een opleiding
wil doen en dit via de PC/opleidingen aan te geven. Er zijn al aardig wat
aanmeldingen.
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VI. Rondvraag
Lia Sol(LS) geeft een compliment over opleiding, ziet dat er veel gedaan wordt. LS
geeft aan dat zij bereid is om te helpen op bij het bijvoorbeeld het EHBO onderwijs.
EB licht toe hoe de zaken er nu voorstaan.
Lars Carree (LC) vraagt n.a.v. het verkiezingsprogramma van de VVD, daarin staat
een verwijzing naar samenwerking met de ZRB om schoolkinderen te leren
(zee)zwemmen. Vanuit de leden wordt toegelicht dat het de wens van de VVD is
om dit te kunnen realiseren. RW geeft aan dat er geen enkel contact hierover is
geweest. Leden vragen of het bestuur aan kan geven aan de VVD dat het wel zo
correct zou zijn om ons vooraf hierover (op zijn minst) te informeren.
LC vraagt hoever we met de ontwikkelingen n.a.v. de Sesamrapport zijn. In het
postersoverleg is gesproken over enkele zaken; zoals korte lijnen, samen-ZRB
cultuur. EB geeft aan dat er in het bestuur wel over de voortgang is gesproken. Het
is zinvol om hier in het voorjaarsoverleg een terugkoppeling over te geven. Voor
komend bestuursoverleg staat het rapport op de agenda.
Rolf Kuiper (RK) vraagt hoever het is met de inzetcriteria voor de waterscooter, die
hij ziet als vervanging van de SR6. Dit is naar zijn mening een assisterend vaartuig,
niet iedereen deelt dit. Afgelopen periode heeft RK een inzet als zodanig gedaan.
RK wil op papier hebben hoe de inzetcriteria zijn voor de waterscooter. EB geeft
aan dat dit teruggelegd moet worden bij de portefeuillehouder. RW geeft aan dat
dit geregeld gaat worden. Annemarie Kemp had hier in haar rol als PC ook al
eerder aandacht voor gevraagd.
Jaap van den Hoed (JvdH) vraagt of er een terugkoppeling is met de meldkamer
n.a.v. alarmeringen die gedaan worden en eigenlijk niet voor ons zijn. EB licht toe
dat er meerdere vragen al bij de meldkamer liggen die nog onbeantwoord zijn. Dit
gaat ook naar oordeel van het bestuur/SB niet snel genoeg. Er is een twee keer
per jaar overleg met de meldkamer waar dit, wederom, besproken zal worden.
Op landelijk niveau werken KNRM en RN steeds nauwer samen, maar gaan op
bestuurlijk niveau (nog) niet samen. Hoe zit dit op lokaal niveau? KNRM heeft
overdag een vrijwilligers tekort, is samenwerking mogelijk? Een lokaal overleg
tussen bestuur ZRB en plaatselijke commissie KNRM was gepland maar is door
een actuele politieke crisis een uur van te voren afgezegd. Overleg gaat opnieuw
gepland worden. Door een lid wordt aangehaald dat in het verleden de
samenwerking op dit punt lastig was (voor leden die zowel ZRB als KNRM lid
waren) Dat vraagt om een goede afstemming.
JvdH vraagt of het mogelijk is om de nummering van de paviljoens vanaf de
boulevard beter zichtbaar te maken. Vroeger stond in het pachtcontract dat het
zichtbaar moest zijn, dat is echter niet meer zo.
RW geeft aan dat er daadwerkelijk uitvoering moet worden gegeven aan het, door
Jan-Hein Carree, in gang zetten van het verbeteren van de administratieve
organisatie. RW zal hiertoe een afspraak maken.

VII. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur.
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