Verslag bestuursvergadering ZRB 7 januari 2019
Aanwezig: Ruud Willigers (RW), Onno Joustra (OJ), Ernst Brokmeier (EB), Sebastiaan Beekhuijs (SB) en
Trudie van Duin (TD) - notulen
Verhinderd: Thijs van Vrijaldenhoven (TV), PC Annemarie Kemp (EK) en Lana Lemmens (LL)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda
b. Notulen vorige vergadering:
-check op cursist, TD vraagt dit deze week na
-alle vastgestelde notulen 2018 nog op ZRB-website plaatsen, TD en EB stemmen dit af
c. Planning:
14 januari
- informatieavond nieuwbouw post Zuid; op de Kazerne
19:00 uur voor ZRB-leden
20:00 uur voor omwonenden; EB en TV zijn iig vanuit bestuur aanwezig
12 februari
- 20:00 uur bespreken benen-op-tafel-overleg
5 april
- ALV
13 april
- postersoverleg
22 juni
- open dag Kazerne
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen:
- nieuwjaarsbijeenkomst was drukbezocht, ook groepje eigen leden, goed kunnen netwerken
b. Correspondentie (ingekomen en uitgaande stukken)
- (12-12) JA: gesprek VRK over ondersteuning door Team Collegiale Opvang (TCO), als
doorontwikkeling op Bedrijf Opvang Teams (BOT). Bestuur staat positief tegenover deze
ontwikkelingen. Actie: EB informeert JA.
- (13-12) HK: kerstgroet
- (17-12) JA: verzoek deelname projectgroep RB i.v.m. samenvoegen meldkamers NHN, ZW
en Kennemerland in 2019. Vanuit ZRB zal EB deelnemen aan projectgroep, back-up SB. EB
informeert JA.
- (23-12) Kerstgroet KNRM
- (28-12) Gemeente: verzoek om van factuur nog een creditfactuur te sturen? Is al geregeld
door OJ.
- (1 jan) JWVZ: verzoek ondersteuning bij New Years’s Surf 12/13 of 19/20 januari 2019 a.s.
Gemotiveerd afgewezen. EB informeert JWVZ.
- (4 jan) thema-avond over vrijwilligerswerving; 23 januari. Mogelijk belangstellende binnen
de vereniging om zich hierin te verdiepen. Oproep doen binnen de vereniging (TD)
(4 jan) thema-avond over compensatie voor sportverenigingen n.a.v. van verruiming van
BTW-sportvrijstelling; 19 februari. Niet voor ons
(4 jan) thema-avond AVG-privacywet en tool; 19 februari. TD geïnteresseerd, is in
voorjaarsvakantie, indien andere datum dan gaat TD heen.
(4 jan) thema-avond sporten en sociaal domein; 26 februari. Niet voor ons.
- Rappellijst – EB zal deze rondsturen binnen bestuur; (parkeer)vergunningen staan op de
lijst. RW is naar gemeente geweest, het was nog onduidelijk wie de vergunning nu
verzorgt. RW gaat nogmaals naar gemeente.
c. Ballotage nieuwe (jeugd)leden/ begunstigers
d. Bezetting bestuur/PC:
-PC Noord - geen invulling, beoogde structuur is niet in te vullen, geen aanmeldingen. Bestuur
gaat zich beramen op andere mogelijkheden.
-binnen de vereniging is gemeld dat TD de rol van secretaris op zich wil nemen. Kan in ALV
worden voorgesteld. OJ doet nu zowel penningmeesterschap als opleidingen.

3. Operationele zaken: vrijdag 15 febr. is volgende vaccinatieronde, selectief uitnodigen. EB zal
controlelijst aanleveren. Indien posters niet kunnen op 15 februari, dan kan men zelf een afspraak
bij de GGD maken.
4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
-auto: wordt aan gewerkt.
-kleding: operationeel loopt het; plan wetsuits - pakt EB op. Opzet is de wetsuits niet te bedrukken.
Plan is om Lycra shirts te bedrukken, deze zijn multi-bruikbaar.
-secundaire kledinglijn: staat nog open, er is nog voldoende JBP-kleding, wanneer landelijk de
secundaire lijn gereed is, dan kunnen we daarbij aansluiten. Binnen de bond moet deze lijn nog
worden goedgekeurd.
-nieuwbouw: TV belt in om laatste stand van zaken weer te geven. Informatieavond 14 januari -> OJ
houdt kort praatje.
5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
-goede bijeenkomst gehad in december met (bijna) alle coaches en instructeurs
-discussiepunt in de bijeenkomst: welke termijn is minimaal noodzakelijk tussen schipper-PvB en
RWC-opleiding? Hoe gaan we om met bestaande aanmeldingen bij het aanpassen van het kader?
Besluit genomen, OJ communiceert. RWC-opleiding is nu een PvB; LC en SC geven aan begin van de
zomer een weekendopleiding en daarmee krijg je voor vier maanden een lokaal brevet; LC is coach.
Einde zomer dan PvB. Volgend bestuursoverleg komt toetsingskader op agenda ter vaststelling.
Toetsingskader kan na vaststelling op website worden gepubliceerd. Kader komt ook bij
postersoverleg op agenda, met benoemen met wijzigingen.
-Jeugd- en verenigingszaken: TD vraagt bij bond na welke eisen er zijn qua opleiding en
bevoegdheden/afspraken bij zwemlessen in zwembad.
6. Financiën
-Jaarrekening 2018 is in de maak. Is in principe volgende week klaar.
-Laatste tijdsblok behoudens reparatie vlet geen grote uitgaven. Voor jubileum is € 20.000 euro
gereserveerd gezet. Nu gereserveerd voor (50) wetsuits € 100/stuk, over 5 jaar is dit op te voeren
bij gemeente.
7. Interne- en externe communicatie
Voor alle bestuursleden: portefeuilleoverzicht voor jaarverslag 2018, aanleveren voor volgend
bestuursoverleg.
8. Rondvraag
9. Uitwerking benen-op-tafel-overleg -> extra overleg bestuur 12 febr. 20:00 post Noord
10. Sluiting

