Notulen van bestuursvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Aanwezig: Ruud Willigers (RW), Ernst Brokmeier (EB), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Sebastiaan Beekhuis (SB),
Stefan Colijn (SC), Trudie van Duin (TD), Annemarie Kemp (AK)
Afwezig: Onno Joustra (OJ), Lana Lemmens (LL)
Datum : 08 januari 2018
Tijd
: 20.00 uur
Locatie : Kazerne
1.

Opening bestuursvergadering
a. De agenda wordt vastgesteld.
b. Notulen november en notulen ALV 10 november worden vastgesteld en de actiepunten worden nagelopen,
afgestreept en/of aangevuld

2.

Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen (Vzt., Secr., + Penningm.) – Geen bijzonderheden
b. Correspondentie - Geen bijzonderheden
c. Rappellijst November – Geen bijzonderheden
d. Ballotage nieuwe (jeugd)leden/ begunstigers – Geen
e. Stuk Trudie: Sesamrapport
Voortgang: punten uit het sesamrapport worden behandeld en termijnen bepaald
f. Stuk Trudie: ‘actief lid’ wordt besproken en ovb vastgesteld. Stuk zal qua opzet en layout nog iets aangepast
worden
g. TvD: Postcommandantschap
TvD doet voorstel om rol postcommandant te delen met Roeland van Caspel. Dit punt zal door het bestuur
tijdens de volgende bestuursvergadering besproken worden.
h. TvD: Doet verzoek voor het doen van een opleiding tot reanimatie instructeur
Zal binnen het bestuur besproken worden en besluit zal volgende vergadering behandeld worden.

3.

Financiële Zaken
OJ heeft laten weten dat er op de jaarrekening 2017 een tekort van € 4.000,- is welke gelijk is aan het bedrag waar
we op de subsidie aanvraag/begroting gekort zijn

4.

Operationele zaken
▪ Pieperploeg eisen worden op hoofdlijnen besproken (hebben we na ons gesprek met de KNRM
kort besproken maar we moeten het nog even vastleggen.) SB werkt de werkafspraken verder uit
omtrent alarmploeg
▪ Vaccinatie: SB deelt info over vaccinatie proces bij VRB. 3 keer totaal prikken halen; 2 keer voor de
zomer en 1 keer na de zomer. Besloten wordt dit traject ook binnen de ZRB te starten. SB gaat
vaccinatie proces voor de ZRB verder uitwerken en uitrollen.
▪ Verzoek TvV om inzetprotocol waterscooter. SB stelt voor om uniform Vaartuig inzetprotocol te
maken welke in het SL overleg behandeld wordt. SB checkt bij Jasper Abelman of er reeds
inzetprotocol waterscooter is.
▪ EB: Meer input nodig voor brief aan VRK mbt C2000 op kazerne. SB gaat dit aanleveren.

5.

Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a) Vervoersmiddel
▪ ZVT-179 heeft nieuwe buitenboordmotor volgens investering
▪ TvV gaat en kleinschalige werkgroep “voertuig” opzetten voor vervanging 120 in 2019
b) Gebouwen
▪ Nieuwbouw Zuidpost; TvV verteld over de voortgang omtrent dit project.
▪ Wanneer lezen we de registratie van deurtags uit? TvV maakt een voorstelprotocol
c) Materiaal
▪ Tijdens bestuursbijeenkomst in december is besloten 20 werkjassen te bestellen die door de
postcommandanten worden verdeeld. Hiernaast komen er 2 voor algemeen gebruik op de kazerne
te hangen. Voor alle actieve leden komen softshell jassen beschikbaar. Inmiddels zijn onder leiding
van Noëlle en Nora pasavonden geweest en zijn vervolgens de jassen besteld.

6.

Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
▪ EHBO: SC geeft aan voor korte termijn de herhalingsles door Lia Sol gegeven wordt. Voor langer
termijn zal gekeken moeten worden naar continuïteit. Hierin worden ook externe opties
geraadpleegd
▪ Werkafspraken WHV opleidingen zijn in draft opgesteld en wordt gedeeld met bestuur ter info.

7.

Interne- en externe communicatie
▪ Geen bijzonderheden

8.

Rondvraag
▪

9.

Geen punten

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 23.00 uur door de voorzitter.
Voorstel volgende vergadering op: 19 februari 2018

Besluitenlijst:
▪
▪
▪

Inventarisatie aantal leden voor vaccinatie (fase 1)
Uitrollen vaccinatie (fase 2)
Voorzet “actief lid” vastgesteld

