Verslag bestuursvergadering ZRB 7 mei 2019
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Rob van Esveld (RvE), (KG), Onno Joustra (OJ), Ruud Willigers (RW) en Trudie
van Duin (TD) en postcommandant Kim Goransson (KG)
Gasten: Niek van der Linden en Erik Ronsdorf - SESAM-academie (SA)
Verhinderd: Thijs van Vrijaldenhoven (TvV) en postcommandant Annemarie Kemp (AK)
1. Opening bestuursvergadering
RW heet beide heren van de SESAM Academie welkom.
a. Vaststellen agenda: toevoegen -> aanwezigheid postcommandant bij bestuursvergadering, RHR en
opstellen/verdelen conceptnotulen.
b. Notulen vorige vergaderingen 2 & 9 april
o Zijn besluiten duidelijk benoemd in de verslagen? Niet echt-> duidelijker opnemen? Vraag SA: is het
mogelijk om in de verslaglegging alleen genomen besluiten en te nemen acties op te nemen? Kan dan
wel een motivatie bij ieder besluit worden vermeld? Ja, je kunt de overweging opnemen. Besluit:
vergadering gaat akkoord met deze wijze van verslaglegging, per direct.
o Brainstormsessie opleidingen. Besluit: voor zomer 2019 plannen, zo mogelijk met invitatie van externe
partijen zoals deskundigen/instructeur vanuit andere opleidingen.
Actie: OJ en TD brainstorm uitnodiging nog voor de zomer, met SESAM Academie.
o Bestuursoverleg: navraag mogelijkheid overleg op dinsdag op kazerne -> onveranderd, op dinsdag
geen ruimte beschikbaar. Besluit: juni t/m sept op donderdag (kazerne), buiten het seizoen op dinsdag
(post Noord).
Actie: TV regelt ruimte en EB past agenda ZRB-website aan naar donderdag 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5
september (allen nieuw) en dan dinsdag 2 oktober, 5 november en 3 december.
c. Eigen activiteiten
22 juni - open dag Kazerne (Actie: Mirko regelt betrekken posters/leden)
29 juni - Nam/Rem Race
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen
o N.a.v. Vraag AK over aanmeldingen lid: wie heeft JBP overzicht aanmeldingen/deelnemers? Er zijn 26
aanmeldingen. SA: bestuur zelf ook overzicht? Besluit: uitgangspunt is om iedere aanmelder te
informeren.
Actie: AK vragen doorverwijzen naar Betsie en Remko voor antwoord.
Actie: EB checkt wie reactie verstuurt naar aanmelders over toelating/afwijzing.
o Aanwezigheid PC bij vergadering. Basis is bij 1e overleg van het kwartaal gehele vergadering aanwezig,
andere vergadering overleg voorafgaand aan de vergadering. Besluit: aanhouden afspraak -> juli en
oktober gehele vergadering aanwezig.
b. Correspondentie (ingekomen en uitgaande stukken secretariaat)
o Mail subsidie sportstimulering van Sportservice -> combinatie mogelijk met vraag om bij 6
basisscholen voorlichting over de gevaren van de zee. Besluit: subsidiemogelijkheid op PM-lijst
Actie: OJ stuurt wethouder verzoek bevestiging al gemaakte afspraken subsidie-afwikkeling aan het
eind van het jaar
o Mail afbericht sponsering Vision -> bedankbrief is verstuurd. Besluit: zonnebrand voor strandwachten
moet worden geregeld.
Actie: EB benadert andere sponsors te benaderen.
o Mail ALV beleving poster, reactie bestuur?
Actie: RW gaat in gesprek.
o Mail Texelse RB: gebruik vlag ontwerp RB Zandvoort toegestaan? Besluit: ja.
Actie: is al ingezet door EB
o Mails KNBRD / Koen Breedveld: landelijke actie werven lifeguards, regionale mogelijkheden. Besluit:
op korte termijn niet aansluiten
Actie: EB beantwoord beide mails

o SESAM-academie en plan van aanpak: welke opzet? Besluit: inzetten op hoe de RB er over
circa 5 tot 7 jaar moet uitzien, naar toe werken samen met posters en leden.
Actie: organiseren werkgroepen
1. OJ & TvV: opleiding, met SA-Niek
2. RvE & RW: organisatie, met SA-Erik
3. EB & TD: toekomst, met SA-Niek
Actie: SA voor volgend overleg uitwerken opdrachtformulering, circa drie keer bijeen dit jaar, niet in
zomerpiek/niet in weekend. In september presentatie (postersoverleg) en dan weer verder.
Actie: EB via nieuwsbrief informeren over activiteiten met SESAM
3.
a.
b.

Operationele zaken
Overleg PC’s: EB heet KG welkom, heeft eerste gezamenlijk overleg met KG en AK gepland
Meldkamer/VRK
o RvR mail: vanaf 14 mei alarmering via BRW; randapparatuur wordt omgezet.
Actie: EB via nieuwsbrief informeren
o Protocol besmettingsincident: Eerste hulp bij prikincident
Actie: EB via nieuwsbrief informeren
o Beleid opstellen gebruik foto’s whatsapp bij vermissing -> Staat uit bij politie, zij doen dit namelijk.
Ouders geven foto’s, dus toestemming. Besluit: voor 1 juli duidelijk beleid voor ZRB
Actie: EB houdt contact

4.
a.

Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
Huisvesting:
Actie: TvV regelt dat sleutelbedrijf komt, accu’s van de sloten op deuren posten zijn bijna leeg

5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. Waterhulpverlening: op een na zijn de kandidaten geslaagd, gaan van start met ILS-training
b. EHBO: toetsdag 12 mei, EHBO-bijeenkomsten bevalt goed. 19 kandidaten gaan getoetst worden en
10 kandidaten doen toetsing op tweede dag voor/in september. Besluit: van 7 genodigden geen reactie,
EHBO-diploma verloopt, kunnen van EHB0-lijst af
c. Reanimatiecursus: nu te weinig aanmeldingen. Besluit: wel realiseren, mogelijk invulling
toezegging
Thalassa, mogelijk samen met KNRM/ZRB
Actie: TD zet dit uit
6. Financiën
a. Bloemenbon ALV ontvangen? Actie: OJ checkt dit
7. Interne- en externe communicatie
o Gebruik gele vlag: discussie in strandoverleg, paviljoen moet vlag hijsen?!
Actie: wordt vervolgd
o Strandoverleg: strandvergunning evenementen, als ZRB geven we geen advies. Wel behoefte aan
gegeven advies bij verleende vergunningen op strand, RB Bloemendaal krijgt ze wel. Ligt nu bij
gebiedsregisseur gemeente Haarlem.
Actie: wordt vervolgd
o Stranddienst politie: mededeling -> deze is niet meer ingedeeld bij de politie. BOA hebben
handhavingstaak op strand, komen vanuit Haarlem.
8. Rondvraag
o Verzoek update strandmappen begin seizoen -> Actie: EB
o Verzoek RvE toe te voegen op uitnodiging -> Actie: TD
o Zicht op nieuwe aanwas posters? Jeugd komt eraan; 14 jeugdleden van 14 jaar.
Sluiting

