Verslag bestuursvergadering ZRB 4 maart 2019
Uitgenodigd: Ruud Willigers (RW), Onno Joustra (OJ), Lana Lemmens, Ernst Brokmeier (EB), Thijs van
Vrijaldenhoven (TvV) en Trudie van Duin (TD)
Verhinderd: PC Annemarie Kemp (AK), Lana Lemmens (LL), Sebastiaan Beekhuijs (SB)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda: geen aanvullingen
b. Notulen vergadering 4/2 en benen-op-tafel-overleg 11/2:
-vastgesteld;
-verslag benen-op-tafel-overleg hoeft niet op website;
-overige verslagen zijn op website geplaatst.
c. Planning aangevuld:
o 20 maart - beleidsvoorbereidende vergadering KNBRD (EB)
• Begroting 2019 missie en visie en online ledenportaal (EB)
o 23 maart - strand-meet up KNBRD, kazerne Zandvoort
o 30 maart - 30 van Zandvoort
o 31 maart - circuitrun
o 2 april
- bestuursoverleg
o 5 april
- ALV op kazerne: jubilarissen, bestuursinvulling
- jeugdbrandweer op post Noord
o 9 april
- regionaal meldkameroverleg
o 13 april
- postersoverleg 09:30 -12:00
o 7 mei
- bestuursoverleg
o 12 mei
- EHBO-dag
o 18 mei
- ALV KNBRD Arnhem
o 25-26 mei - bezoek RB Leeuwarden aan ZRB
o 22 juni
- open dag Kazerne
o 29 juni
- Luchtduinerrace
2. Algemene bestuursaangelegenheden
o Mededelingen
o Correspondentie (ingekomen en uitgaande stukken)
- brief oranje kruis: tarieven blijven gelijk (OJ);
- aanvraag agentschap telecom is de deur uit (TV).
o Rappellijst & ballotage nieuwe (jeugd)leden/ begunstigers
o Bezetting bestuur/PC: vacatures, reactie
o TOC- Brandweer is bereid de kosten voor basiscursus voor 2 leden per brigade op zich te
nemen; voorstel voor huidige botters - EB (bijlage) –> Vraag is uitgezet bij huidige botters.
o Agenda ALV opstellen: opstellen aan de hand van agenda 2018 -> 7 en 8 omdraaien,
verkiezingen toevoegen. TD past aan en EB verzendt hem dan; kan pas als we meer weten over
evt. kandidaten voor verkiezingen. Krijgen jubilarissen een eigen uitnodiging? TD vraagt na bij
LL. RW regelt bossen bloemen voor 60-jarige jubilarissen en voor vertrekkende bestuursleden.
3. Operationele zaken
a. Meldkamers: verslag rondgestuurd van overleg met NHN, streven naar gelijke opzet in
afspraken met meldkamers na het samengaan van de twee meldkamers.
b. Staan de afspraken met RB Bloemendaal op papier, zoals invulling door RB Bloemendaal in
preventieve bewaking strandgebied voor strandhuisjes vanaf Riche/Bernies Beach en Rapa
Nui? Bij repressieve inzet gaat degene die er het meest vlot kan zijn. EB neemt contact op JA
hierover. In factsheet van de KNBRD staat de lijn al wel zo getrokken, vanaf Riche.
c. Overleg met KNRM Zandvoort, verslag is rondgestuurd: terugblik en vooruitkijken, stages over
en weer zijn mogelijk. Focus ligt op gezamenlijk oefenen en samenwerken.

4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Nieuwbouw: terugkoppeling raadsvergadering, voortgang. Nieuwbouw post Zuid is
goedgekeurd in de raadsvergadering. Post Noord geen ontwikkelingen.
b. Voertuig: status bestelling auto, de 120 is besteld. Leverdatum ligt op medio juni, er wordt
geprobeerd om dit naar voren te halen. Opbouwen kan in acht dagen gerealiseerd worden.
Vaartuigen: tweede vlet (ome Dick) is opgeknapt.
c. Reddingsvesten zijn terug van keuring, op twee na zijn ze goedgekeurd. Worden in vijf jaar
vernieuwd, oude gaan eruit. Voldoende aanwezig.
d. Communicatie: Aanvraag agentschap telecom is gedaan, nieuwe apparatuur is geleverd ->
digitale ZRB-portofoons en mobilofoon.
5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. Waterhulpverlening:
- Loopt op zich, wel enige ruis doordat bij de eerste lessen op de woensdagen er maar twee
deelnemers waren, op maandag meer belangstelling. Dus dat is aangepast. Dat leek te passen, nu
blijken toch een aantal mensen niet op maandag te kunnen. Wordt gekeken voor wie dit nu
problemen oplevert.
- Mail over algemene vrijstelling voor alle theorielessen -> niet duidelijk welke mail dit dan is,
navraag loopt. Bij specialisatie kun je voor een aantal lessen vrijstelling krijgen. Hoe dit voor
posters die eerst JBP doen en dan JL en LG, dat betekent herhaling van lessen. Dit punt krijgt
aandacht binnen de commissie opleidingen.
- Opzet van gehele opleidingstraject en knelpunten rondom tijdsinvestering voor deelnemers
besproken. Heeft de aandacht, vraagt verdieping naar mogelijkheden voor de toekomst.
- Datumplanner volgende opleidingen-overleg staat uit.
b. EHBO intern: verlenging EHBO – 40 cursisten dit jaar. OJ heeft gesproken met externe EHBOinstructeur. Actie: OJ mailt EHBO-groep over aanpak onder coördinatie externe instructeur.
c. EHBO extern: mogelijkheid instructeursopleiding KNBRD/laatste oproep in mail 26 febr. jl. OJ
neemt dit mee in de mail aan de EHBO-groep.
6. Financiën
-Jaarrekening 2018 bespreken, indien akkoord -> naar de accountant en kascommissie ALV.
Opmerking: 10 pk = 15 pk, verder geen bijzonderheden. EB plakt jaarrekening in jaarverslag 2018.
Gaat daarna naar TV en TD voor feedback/check voor akkoord.
7. Interne- en externe communicatie
-Vragenlijst vanuit gemeente Bloemendaal. Vragenlijst is gericht op gemeenteniveau, is voor ons
(te) detaillistisch. OJ checkt of inzender nog actief is met dit dossier en verwijst naar ZRB-website,
stuurt dan evt. achtergrondinformatie op. Vragenlijst niet schriftelijk beantwoorden, zo nodig
uitnodigen voor gesprek.
-Website is geüpdatet dit weekend, documenten zijn geactualiseerd indien voorhanden.
Toetsingskader is geplaatst.
-Mogelijkheid uitbrengen boek bij 100-jarig bestaan besproken.
8. Rondvraag
-Uitwerking top 3 sesam-rapport: blijft staan.
Sluiting

