Verslag bestuursvergadering ZRB 4 februari 2019
Aanwezig: Ruud Willigers (RW), Onno Joustra (OJ), Lana Lemmens, Ernst Brokmeier (EB), Thijs van Vrijaldenhoven
(TvV), Lana Lemmens (LL), PC Annemarie van Kempen (EK) en Trudie van Duin (TD)
Verhinderd: Sebastiaan Beekhuijs (SB)
1 Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda: geen aanvullingen.
b. Notulen vergadering 7 januari:
-vergunningen zijn net geregeld, alsnog via gemeente Zandvoort.
-vaccinatie: de betreffende ZRB-ers zijn specifiek uitgenodigd. Onduidelijk of de DTP-boosters ook op
15 februari gegeven kunnen worden. Actie: EB vraagt dit na bij SB.
-Gesprek voor post Zuid moet nog gepland met bestuursafvaardiging (RW-LL).
-Gesprek voor PC Noord: niemand iets op terug gehoord. Actie: RW belt SB over voortgang hierin.
-notulen zijn vastgesteld.
c. Acties:
Jaarverslag -> graag voor 1 maart a.s. tekst aanleveren bij TD.
d. Mededelingen:
-AK hoort ter vergadering dat gesprek over RWS verplaats is.
-Bij jubilarissen: bij afmeldingen in het verleden werden de jubilarisspeldjes dan niet uitgedeeld.
Voorstel om dit aan te passen. Besluit: indien een genodigde jubilaris zich afmeldt voor de ALV,
alsnog vragen of ze prijs stellen op het speldje, zo ja dan dit regelen buiten ALV om.
e. Planning overleggen, bijzondere evenementen
15 februari
- vaccinatie-avond op Kazerne
23 maart
- strand-meet up KNBRD, kazerne Zandvoort. Is voor bewakende
reddingsbrigades. EB is aanwezig; RS ook vragen en AK als reserve. Kunnen er in
principe twee aanschuiven.
31 maart
- circuitrun
5 april
- ALV, jubilarissen (2x60 jr., 5x 50 jr., 1x25 jr.), bestuursinvulling
13 april
- postersoverleg
22 juni
- open dag Kazerne
29 uni
- Luchtduinerrace
2. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
-nieuwbouw: geagendeerd voor raadsvergadering 12 februari a.s.
https://zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/577148/Raadscommissie%20%20%20%20%20%20%20
%20%2012-02-2019 Bestuursafvaardiging aanwezig.
-kleding: keuring werkpakken NRV; staan klaar om naar de keuring gebracht te worden; er komen cf.
investeringsplan zes nieuwe pakken.
-verbindingen: cf. investeringsagenda zijn porto enz. besteld.
-voertuigen: nieuwe auto kan bijna besteld worden, financieel nog afkaarten met de gemeente. Alles
staat in de startblokken. ZRB krijgt een Landrover Discovery, opzet is dat het voertuig in juni a.s. inzetbaar
is voor ons.
-schade aan posten: bij post Zuid is schade ontstaan door zandschuifactie, evenals op de Noordpost. TV
heeft gesproken met betrokkenen: duizendmaal excuses, contactadressen die zij hebben benaderd waren
niet bereikbaar. Zuidpost is hersteld; kosten voor KPN. Schade Noordpost gaat hersteld worden; voor ons
geen kosten.
-internet: Noordpost heeft last van traag internet, KPN kon geen oplossing bieden. Omvang Noord: 10 om
5 en Zuid 60 om 20. KPN was niet bereid om alleen voor de ZRB de kabel te verlengen. Aanvraag nu voor
Ziggo, offerte past. Kabel wordt met enkele weken geleverd.
-communicatie-apparatuur: nu gebruiken apparatuur met een analoge frequentie (ZRB-apparatuur),
naast digitaal frequentie (C2000-apparatuur). Digitaal gebruiken we al wel voor de plaatsbepaling van de
eenheden. Zendvergunningen zijn toegekend aan KNBRD. De KNBRD wil nog analoog blijven gebruiken, er
is voorlopig geen zicht op veranderingen. Welke gedachten zijn er bij de ZRB? We kunnen hier een digitale

frequentie aanvragen bij het agentschap telecom; dit in het kader dat de KNBRD dit niet zal gaan
ontwikkelen of faciliteren. Enige verdiepende discussie volgt.
In het recente project van de bond zijn twee typen systemen gebruikt, o.a. bij de KNRM lifeguards. Dat
werkte goed, wel enige nadelen door de ‘remmende voorsprong’, Er zijn maar twee aanbieders van deze
apparatuur, en met hen is er slechte ervaring met de kwaliteit van waterdichte appratuur.
Besloten wordt geld hiervoor vrij te maken, dit levert een kwaliteitsverbetering in de communicatie op.
Dit jaar zullen de posten nog niets van merken hiervan, realisatie vraagt meer tijd.
-post Noord: over de plannen voor de nieuwe tijdelijke huisvesting is bij SRO niet thuis gegeven. Komende
donderdag heeft TV afspraak hierover.
3. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
-toetsingskader toelating opleiding waterhulpverlening: na terugblik en bespreking aanpassing gaat
bestuur akkoord met het toetsingskader. Besluit: toetsingskader is bestuurlijk vastgesteld. Voorstel om
het kader op het postersoverleg onder de aandacht te brengen. Actie: EB plaats het op de ZRB-website
geplaatst.
-maatwerk RWC-specialisatie: afspraak is verzet. AK geeft toelichting op de ontstane situatie.
Bestuur gaat in op de constateringen, de communicatie is niet op alle momenten voldoende
duidelijk geweest, op en tussen de posten. Dat maakt het complex.
Voorstel volgende week maandag gesprek plannen over maatwerk RWC met bestuursafvaardiging.
-EHBO-ontwikkelingen: OJ heeft aantal mensen uitgenodigd om eens te sparren hoe we dit goed
kunnen invullen, basis en herhaling over een langere termijn. Intern: LM gaat haar
instructeursdiploma EHBO verlengen. Extern bekijken na overleg.
4. Financiën
-afsluiten 2018: OJ geeft aan dat in 2018 op de strandbewaking (kleding, opleidingen) een tekort
van 205 euro is ontstaan. De maaltijdvergoeding is nu onderdeel van de subsidie. Ook de kosten
van de vaccinatie zijn verrekend. De vereniging sluit 2018 af met een tekort van € 140 euro. Boot
‘Ome Jaap’ is in 2018 opgeknapt. Giften, zoals vergoeding inzet circuitrun, vallen onder
verenigingsgeld. Giften worden afhankelijk van de afkomst gesplitst naar vereniging en
strandbewaking, in deze laatste valt ook de gift van de Mariaschool. Voor de ALV gaat het financieel
overzicht naar de kascommissie.
5. Interne- en externe communicatie
-t.k.: artikel Haarlems Dagblad 16 januari 2019 over nieuwbouw.
6. Rondvraag
-weten we wie er nog actief zijn in de barcommissie, graag nagaan (TV).
-volgende week in nieuwsbrief ALV aankondigen met keuze andere portefeuilles (EB).
7. Uitwerking benen-op-tafel-overleg -> maandagavond 11 februari overleg: visie benen-op-tafeloverleg.
Sluiting om 22:06 uur

