Verslag van de algemene ledenvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Gehouden op vrijdag 20 april 2018 in de kazerne te Zandvoort.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Ruud Willigers; secretaris: Lana Lemmens; penningmeester: Onno Joustra;
commissarissen: Ernst Brokmeier tevens vice voorzitter, Stefan Colijn en Thijs van Vrijaldenhoven
Aantal belangstellenden/begunstigers/overig: 2 (ouders van een jeugdlid uit het zwembad)
1.
Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van het 96e verengingsjaar en heet iedereen
welkom. Met een speciaal welkom voor ons erelid en de leden van verdienste.
2.
Bestuursmededelingen
Er is een aantal afmeldingen bij de secretaris gemeld.
Agendapunt 10 wordt aangevuld met punt 10b. Dit is vooraf aan de leden gemaild.
Agendapunten 7 en 8 worden omgedraaid; eerst wordt de contributie vastgesteld waarna de begroting
kan worden besproken.
3.
Notulen ledenvergadering van 10-11-2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
4.
Ingekomen stukken
Nr 44: Vacature Lifeguard Center Parcs Zandvoort. Er wordt gevraagd wat de bedoeling van Center
Parcs was? Lana meldt: ze waren op zoek naar nieuwe zwembadmedewerkers.
5.
Verslag rekeningcommissie
De rekeningcommissie bestond uit: Robin Gansner en Betsie Kemperman, Marjon Huibers, reserve
was Harry Lemmens. Robin kon niet aanwezig zijn bij de afspraak om de kas te controleren. Harry
verving hem als reserve.
Er is niemand van de rekeningcommissie aanwezig. De verklaring vd rekeningcommissie van 11 april
2018 wordt voorgelezen. De rekeningcommissie adviseert de vergadering om decharge aan het
bestuur en aan de rekeningcommissie te verlenen. De vergadering besluit akkoord te gaan door het
geven van applaus.
Benoeming rekeningcommissie
Robin Gansner is langst zittend en treedt af als lid van de commissie. Betsie Kemperman en Marjon
Huibers blijven in de commissie. Harry Lemmens treedt toe en Mark Snel wordt nieuwe reserve.
6.
Jaarverslag en jaarrekening 2017
• Aanvulling door de voorzitter: Eind 2017 zijn op verzoek van de burgemeester de ZRB en KNRM
verzocht om te kijken waar er samenwerking mogelijk is. Bijvoorbeeld bij gezamenlijke opleidingen
of iets dergelijks. Er is een werkgroep opgericht die nog van start moet gaan.
• Lana dankt Ernst voor het samenstellen van het jaarverslag.
• Onno geeft een toelichting op de jaarrekening:
Onno heeft deze week nog een afspraak gehad met de wethouder financiën. Ten gevolge van de
fusie met gemeente Haarlem zijn er wat veranderingen. Dit betekent voor de ZRB dat er een
accountantsverklaring gevraagd wordt. Hier was nog geen rekening mee gehouden; Onno gaat dit
zo spoedig mogelijk regelen voor 2017.

•
•

De jaarrekening is nu in concept door de ledenvergadering goedgekeurd. Behoudens de
goedkeuring van de accountant.
Oscar vraagt of er dan nog wel een rekeningcommissie nodig is? Rob Vos licht toe dat het in de
statuten benoemd is dat een rekeningcommissie bestaande uit leden verplicht is. (Statuten artikel
21.3). De penningmeester hecht veel waarde aan de controle van de rekeningcommissie, zodat hij
een extra mogelijkheid heeft de financiële situatie uit te leggen.

7.
Voorstel contributie/ minimale bijdrage 2019: € 15,In de (nabije) toekomst gaat o.a. de subsidie op jeugdsport veranderen. De gevolgen voor de ZRB zijn
nog niet duidelijk.
De contributie is de afgelopen 5 jaar niet verhoogd, het voorstel is om de contributie/ minimale bijlage
van €14 euro naar € 15 euro te verhogen. De vergadering gaat akkoord.
8.
Begroting 2019
Afgelopen week is er een gesprek geweest met de wethouder financiën. Naar aanleiding van dit
gesprek is de begroting aangepast ten opzichte van de versie die op de website staat. De
penningmeester geeft een toelichting.
• De ambtenaren in Haarlem willen de begroting voor de nieuwbouw post Ernst Brokmeier
uitgebreider zien. Ook de toekomstige onderhoudskosten en kosten voor verbruik gas, water en
elektra moeten in kaart gebracht worden. De inrichting moet van de wethouder ook in de begroting
worden opgenomen.
• De kosten voor de verplichte accountantsverklaring worden in de begroting opgenomen. Schatting
is € 1500,- tot € 2000,- per jaar.
• Het tekort van € 4942,- op de subsidie strandbewaking 2017 is – op advies van de wethoudermeegenomen als “verlies uit het verleden” op de begroting 2019.
• Charlotte vraagt of er al geld gereserveerd wordt voor het 100-jarig jubileum?
Hier wordt wel rekening mee gehouden, maar nog geen concreet bedrag.
Dit is ook afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met de gemeente over het bedrag dat
we als ZRB nodig hebben als eigen vermogen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting en extra toelichting.
9.
Huldiging jubilarissen
Tot Lid van Verdienste worden benoemd:
• Geraldine Bakker wordt benoemd tot Lid van Verdienste. Zij is al vele jaren de motor van het
zwembad. Dick houdt nog een woord van dank en Lana speldt de bijbehorende speld op.
Geraldine wordt gefeliciteerd middels applaus.
• De voorzitter vraagt Jan Hein Carree naar voren. Hij benoemt Jan Hein als lid van Verdienste.
Ruud en Lana spreken Jan Hein toe en danken hem voor zijn jarenlange inzet voor de ZRB. De
vergadering stemt in onder luid applaus.
Jubilarissen:
60 jaar: Micky Keller (afwezig) Er is ondanks haar afwezigheid applaus van de vergadering.
60 jaar: Tom de Roode krijgt de bijbehorende speld en een bos bloemen door Lana overhandigd met
een woord van grote dank voor zijn jaren lange inzet.
50 jaar: Jan Bakker krijgt de bijbehorende speld en een bos bloemen door Lana overhandigd.
50 jaar: Geert Dijkema (afwezig met bericht)
25 jaar: Feite Bakker krijgt de bijbehorende speld door Onno overhandigd.
25 jaar: Hans en Erika van Veen, Thijs van Vrijaldenhoven, Kevin Miezenbeek, Jaimy Dijkema, Dhr.
Hoppe en Herman vd Ham hebben zich afgemeld/ zijn niet aanwezig.
10.
Bestuursverkiezing
a. Aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar als commissaris is Stefan Colijn.
Het bestuur stelt voor om hiervoor twee commissarissen te laten terugkomen.

Ruud bedankt Stefan voor zijn inzet en respecteert het aftreden i.v.m. zijn drukke werkzaamheden
naast de ZRB.
Feddo Springveld wordt door het bestuur voorgesteld om 1 van deze 2 vacatures te gaan vervullen.
De vergadering gaat akkoord met applaus.
De 2e plek is nog vacant. Lana houdt een pleidooi om leden te motiveren om tot het bestuur toe te
treden. Ook wanneer je geen ervaring hebt ben je welkom.
b. Aan de beurt van aftreden en herkiesbaar in de functie van penningmeester is
Onno Joustra. Aan de beurt van aftreden en herkiesbaar als commissaris is Ernst Brokmeier. Het
bestuur stelt voor deze kandidaten te herbenoemen. De vergadering gaat akkoord.
Vertrouwenscontactpersonen:
De ZRB heeft al jarenlang 2 vertrouwenscontactpersonen Ankie Joustra en Erika van Veen.
Het bestuur heeft gemeend om de huidige functionarissen te gaan vernieuwen.
Ankie en Erika worden bedankt voor het werk, dat vaak achter de schermen plaats vond.
De nieuwe vertrouwenscontactpersonen worden voorgesteld: Oscar Vos en Annemarie Hummelink.
Het bestuur is blij dat de nieuwe functionarissen zijn aangetreden en hoopt eigenlijk dat er weinig
gebruikt van ze hoeft worden gemaakt.
11.
Mededelingen van de diverse portefeuillehouders
Opleidingen
Stefan vraag Jessie en Björk naar voren. Zij krijgen hun instructeursdiploma zwemmend redden
strand door Stefan uitgereikt. Gevolgd door applaus.
PR en communicatie
Er zijn weer veel activiteiten op komst en al geweest.
• Bijvoorbeeld de sponsorloop van de Mariaschool. Met de opbrengst worden 2 digitale camera’s
voor aan de posten aangeschaft. Het bij elkaar gelopen bedrag is nog niet bekend.
Sven vraagt hoe ZRB omgaat met het gebruik van de camera’s t.o.v. privacy.
Stefan geeft aan dat RedNed met richtlijnen en een toolkit gaat komen t.a.v. de AVG-wetgeving. Ernst
maakt tevens graag gebruik van de expertise van Sven.
• Oproep voor hulp tijdens het Heldenplein op 29/4.
Operationeel:
• 25 mei wordt er een posters overleg gehouden.
• Er komt een beleidsnota over gebruik RWC’s. (waterscooters)
Materieel en gebouwbeheer
Door de verkiezingen en de ambtelijke fusie met Haarlem zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw
vertraagd. Thijs heeft een update over de bouw verstuurd naar de bouwcommissie.
Dank aan Thijs voor de velen uren inzet tot nu toe.
In mei wordt er een presentatie verwacht.
12.
W.V.T.T.K./Rondvraag
• Silvie promoot de “ZRB PubQuiz” op 11 mei. Er is nog plek voor meerdere teams.
• Ron Swart is vader van 2 jeugdleden die zwemmen in het zwembad. Hij is aanwezig om hier een
vraag te stellen over de normen die gehanteerd worden bij het toekennen van een diploma. Een
kandidaat leek niet te voldoen aan bepaalde eisen en kreeg toch een diploma.
Onno geeft een toelichting: De opleiding in het zwembad wordt gezien als een kweekvijver voor de latere
opleidingen op het strand. De norm is dat de docenten progressie ziet in het jaar. Een 100% score hoeft
niet per se behaald te worden; de progressie en het plezier staan voorop om zo veel mogelijk kinderen te
laten doorstromen naar de strandopleidingen. Meneer Swart kan dit beleid enigszins volgen maar vindt
dat passen bij brevet 1 en 2. En niet meer bij brevet 6.
Bestuur gaat graag verder nog met meneer Swart in gesprek na de vergadering.
• Harry bedankt het bestuur voor de inzet.
13.

Sluiting 21:15 uur

