Notulen van bestuursvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Aanwezig: Onno Joustra (OJ), Ruud Willigers (RW), Lana Lemmens (LL),
Ernst Brokmeier (EB), Trudie van Duin (TD)
Afwezig: Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Sebastiaan Beekhuis (SB), Stefan Colijn (SC), Annemarie
Kemp (AK)
Datum: 02-10-2017 te Zandvoort
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kazerne

1. Opening bestuursvergadering
a. De agenda wordt vastgesteld.
b. TD merkt op dat in de notulen van september niet is vermeld welke zaken er bij
de piepers anders geregeld zouden moeten worden (piepers niet bij jeugdleden
en/of leden zonder EHBO) en de afstemming over de piepers en kleding met
Theo. Op de actielijst mist de opleidingen-brunch. Notulen juli en september
worden verder vastgesteld.
2. Algemene bestuursaangelegenheden
- Mededelingen (Vzt., Secr., + Penningm.)
• 9 oktober is er een overleg met de KNRM
• De vraag voor inzet tijdens de Beachmarathon wordt besproken. De ZRB
zal hier ook aan meewerken.
- Correspondentie – geen bijzonderheden
- Rappellijst oktober – De ZRB doet weer mee aan de gezamenlijke
Nieuwjaarsreceptie. Er is hier nog geen informatie over.
- Ballotage nieuwe (jeugd)leden/ begunstigers – geen
3. Financiën
- OJ doet verslag van het lopende rekeningjaar.
- Er vindt binnenkort een gesprek met de gemeente plaats over de losse
subsidieaanvraag van maaltijdvergoeding. Onno heeft een document gemaakt
om te laten zien hoe het geld is ingezet.
4. Operationele zaken
- Appgroep evalueren tijdens 13 oktober.
- Al het materiaal is weer van het strand.
5. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Materiaal – geen bijzonderheden
b. Vervoersmiddel – geen bijzonderheden

c. Gebouwen
- Het PvE is door het college goedgekeurd.
- Er is nu een commissie (bestaande uit gemeente, SRO en TvV) die 4 partijen
hebben aangeschreven om een projectplan te maken met daarin een aantal
criteria. Die criteria worden dan door de commissie beoordeeld en zo komt er
een winnaar uit de bus.
- Door de raad is, zoals verwacht, unaniem toestemming aan het college gegeven
om de 'maatschappelijk belang' functie aan de reddingsposten toe te kennen
waardoor het vergunningstraject aanzienlijk sneller kan.
- Ondanks de wijzigingen verwacht de gemeente nog steeds op tijd te kunnen
bouwen (voorjaar 2018).
- Bovenstaande is ook gecommuniceerd met de bouwcommissie van post Zuid
(Ron, Ronald en Dick)
6. Opleidingen en jeugd- en verenigingszaken
a.
Strand – geen bijzonderheden
b.
Zwembad
- Zwembad is weer begonnen. Het geeft veel rust dat er minder kinderen zijn dit jaar.
c.
Algemeen – geen bijzonderheden
d.
Verenigingsaangelegenheden
Winteractiviteiten
• Trudie vraagt of het een goed idee is om weer een hardloopgroepje te starten
onder de vlag van de brigade. Het hele bestuur steunt dit.
• Er wordt gesproken over de Kerstborrel. Het bestuur is van mening dat dit
een goede winteractiviteit is en ondersteunt dit.
7. Interne- en externe communicatie
- Open dag was een groot succes.
- De bijeenkomst in Duinrell met de Koning was een groot succes met een grote rol
(en dus veel aandacht) voor Reddingsbrigade Zandvoort.
- Er was positieve media-aandacht in het Haarlems Dagblad, de Zandvoortse
Courant en bij RTVNH (radio) voor de Zandvoortse Reddingsbrigade.
8. Rondvraag
- Lana geeft aan dat het echt een noodzaak is dat er ondersteuning komt voor haar
portefeuille.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.
Besluitenlijst:
- De ZRB doet weer mee aan de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie.
- Er wordt budget beschikbaar gesteld voor de Kerstborrel.

