Notulen van bestuursvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Aanwezig: Onno Joustra (OJ), Ruud Willigers (RW), Lana Lemmens (LL),
Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ernst Brokmeier (EB) en Sebastiaan Beekhuis (SB)
Afwezig: Stefan Colijn (SC)
Datum: 01-05-2017 te Zandvoort
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kazerne
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda. Agenda wordt vastgesteld.
b. Notulen vergadering april worden vastgesteld.
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen (Vzt., Secr., + Penningm.). n.v.t.
- LL doet verslag van een goed gesprek met Sociaal Zandvoort.
b. Correspondentie (ingekomen en uitgaande stukken) geen bijzonderheden
c. Rappellijst mei n.v.t.
d. Ballotage nieuwe (jeugd)leden/ begunstigers n.v.t.
3. Operationele zaken
a. Zaterdag 6 mei is er een bijeenkomst voor de Senior Lifeguards. Hier zal worden gekeken
naar de nieuwe aanpak van de dagcommandanten.
b. De C2000-portofoons worden besproken. Er wordt besloten los van de RVR actie te
ondernemen. SB gaat het gesprek met Diana Schouten en RW gaat het gesprek met de
burgemeester aan. Sb zal ook de problematiek rondom de DIA-meldingen bespreken.

4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Vervoermiddelen – In de voertuigen zijn nieuwe C2000-mobilifoons ingebouwd.
Voor de strandposten zijn deze onderweg.
b. Gebouwen –
- TvV geeft de laatste stand van zaken voor wat betreft de nieuwbouw zuidpost
weer. Op dit moment wordt het eerder opgemaakte programma van eisen
geupdated en door deskundigen aangevuld. Het streven is om Post Zuid in 2018
gereed te hebben.
- Het contract met T-mobile loopt na dit jaar af. Besloten wordt dit op te zeggen.
Dit vanwege de nieuwbouw en omdat dit de afgelopen jaren een enorme
installatie is geworden.
c. Materiaal –
- TvV vertelt dat er weer een aanvraag is geweest van brigades uit de RVR om
onze vletten te lenen voor verschillende activiteiten. Dit is gehonoreerd.
- Nieuwe 159 wordt deze week afgeleverd.

5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a.
Strand – geen bijzonderheden
b.
Zwembad – Geen bijzonderheden
c.
Algemeen – De mail van de EHBO-herhaling was niet duidelijk. Hier zal een nieuwe
mail voor uit moeten gaan.
d.
Verenigingsaangelegenheden – Contact met de barcommissie

6. Interne- en externe communicatie
- Ernst onderzoekt mogelijkheid tot het toevoegen van een agenda aan de website waarin
de diverse activiteiten weergegeven kunnen worden
- Nieuwe autoboeken zijn beschikbaar in de voertuigen
- Mogelijkheden toekomst website worden besproken. Dit onderwerp wordt voorlopig
even aangehouden in verband met alle andere ontwikkelingen en prioriteiten.
- Vision is opnieuw benaderd voor het verstrekken van zonnebrand. In verband met
wijziging contacten bij Vision is hier nog geen besluit over genomen door Vision.
- Naar aanleding het strandoverleg is een document/flyer voor de strandpachters
geschreven met informatie over de gele en rode vlag. Deze zal door de
strandpachtersvereniging worden verstrekt aan alle pachters.
7. Rondvraag
- Afspraak met postcommandant L. Ouwehand plannen.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.

Besluitenlijst
Het contract met T-mobile wordt opgezegd.

