Notulen van bestuursvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Aanwezig: Onno Joustra (OJ), Jan‐Hein Carree (JHC), Stefan Colijn (SC), Lana Lemmens (LL),
Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ernst Brokmeier (EB) en Sebastiaan Beekhuis (SB)
Datum: 03‐04‐2017 te Zandvoort
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kazerne

Voorafgaand aan de vergadering wordt er met de postcommandant van Post Noord gesproken
over lopende zaken. De postcommandant van post Zuid is verhinderd.
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda. Agenda wordt vastgesteld.
b. Notulen vergadering december worden vastgesteld.
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen (Vzt., Secr., + Penningm.). n.v.t.
b. Correspondentie (ingekomen en uitgaande stukken)
c. Rappellijst april n.v.t.
d. Ballotage nieuwe (jeugd)leden/ begunstigers: 1
3. Operationele zaken
a. Gezamenlijk postersoverleg en vervolg plan SESAM wordt besproken. SB geeft aan dat
het een zeer positieve avond was. Besproken wordt welk plan als eerste kan worden
opgepakt. Er wordt gekozen voor het uitwerken van de nieuwe opzet van de
dagcommandanten. Alle punten uit het rapport worden besproken en er wordt gekeken
of er al wordt gewerkt en zo niet of het opgepakt kan worden. Het idee is om meer
werkgroepen te vormen om gezamenlijk de punten op te pakken.
b. EB vraagt of de evenementenaanvragen voor het strand nog steeds bij ons meekomen.
SB: Zo ver hij weet niet. EB neemt dit mee naar het strandoverleg.
c. Maandag 10 april is er meldkameroverleg. TvV vraagt aan EB en SB daar aan te geven dat
de C2000‐displays op de posten defect zijn.
4. Voer‐ en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Vervoermiddelen – geen bijzonderheden
b. Gebouwen – geen bijzonderheden
c. Materiaal
‐ De containers gaan 15 april weer naar het strand.
‐ Er komen mogelijk veranderingen op het gebied van de Nationale
Reddingsvloot. Er wordt waarschijnlijk in de toekomst gekozen voor het
onderbrengen van 2 vletten en 2 tinsilvers in deze regio. We wachten de
ontwikkelingen af maar het bestuur heeft in principe het standpunt
ingenomen dat Reddingsbrigade Zandvoort niet perse aanspraak wil maken op
een van deze boten.

5. Opleidingen en Jeugd‐ en verenigingszaken
a.
Strand – Mail Trudie aangaande rijopleiding wordt besproken.
b.
Zwembad – Geen bijzonderheden
c.
Algemeen – Er zijn weer spreekbeurtpakketten.
d.
Verenigingsaangelegenheden – Geen bijzonderheden

6. Interne‐ en externe communicatie
a. EB vertelt dat er is gekeken naar de opzet van de website van RN. In principe wordt er
gekozen om over te gaan op de template van RN. Daar missen alleen nog wat widgets die
wij belangrijk vinden dus daar gaat EB nog wat aanvullende informatie over vragen bij
RN.
b. Extern

7. ALV 21 april
De agenda wordt besproken en vastgesteld.

8. Rondvraag
‐ Er wordt een opzet gemaakt voor een brief voor de burgemeester in verband met
hepatitis vaccinatie.
‐ Er is nogmaals geverifieerd bij de gemeente en hiermee vastgesteld dat de
gebruikersovereenkomst van de Kazerne iets is tussen de VRK en de gemeente.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.45 uur (voor de laatste keer) de vergadering.

