Verslag bestuursvergadering ZRB 6 juni 2019
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB) - verslag, Rob Esveld (RvE), Onno Joustra (OJ), postcommandanten Kim
Goransson (KG), Annemarie Kemp (AK)
Gasten: Niek van der Linden en Erik Ronsdorf - SESAM-academie
Verhinderd: Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ruud Willigers (RW) en Trudie van Duin (TD)
1. Opening bestuursvergadering
EB heet iedereen welkom.
a. Vaststellen agenda: toevoegen -> terugkoppeling ALV & vergunningverlening Zandvoort
b. Notulen vorige vergaderingen 7 mei 2019
o Nieuwe vorm verslag: Iedereen vindt de kortere versie prettig.
o Acties: Acties verslag worden kort doorgelopen.
Openstaand: sponsoring Zonnebrand & Beleid whatsapp foto’s vermissingen
o Verslag vorig overleg: met 2 kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld
c. Eigen activiteiten
13 juni - overleg nam/rem race met WVZ
15 juni - Kinderbeestfeest (voertuig & boot) – contact AK
22 juni - open dag Kazerne (Actie: MG regelt betrekken posters/leden)
29 juni - Nam/Rem Race
2 of 10 juli - Sesam/ZRB Opleidingen
3 of 9 juli - Sesam/ZRB Organisatie en Toekomst
OJ & TvV: opleiding, met SA-Niek
RE & RW: organisatie, met SA-Erik
EB & TD: toekomst, met SA-Niek
30 juli - Rondleiding reddingspost Landelijke dag Gemeente/strandpachters (EB)
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen
b. Terugkoppeling Strandoverleg 27 mei & ALV/Congres Reddingsbrigade Nederland
o Strandoverleg: Gele vlag procedure blijft voorlopig zoals hij is. Komt wel vervolgafspraak met
Gemeente, voorzitter pachtersvereniging en ZRB om te kijken naar verbeteringen voor de toekomst.
o Strandoverleg: vergunningen - ZRB en VBR constateren dat er diverse vergunningen voor strand/zee
evenementen worden verleend zonder duidelijk veiligheidsplan en/of input van Reddingsbrigade. Eric
Lefferts (Gemeente Zandvoort) gaat herhaald verzoek doen bij Vergunningen afdeling Gemeente
Haarlem om ZRB weer op contactlijst te krijgen.
Actie: EB houdt contact
o ALV & Congres: EB geeft korte samenvatting van beide landelijke bijeenkomsten. Belangrijkste ALV
punt is vaststelling nieuwe landelijke missie/visie. Daarnaast korte inzage in ontwikkeling landelijke
werkgroep opleidingen m.b.t. toekomst opleidingen. Tenslotte is de NRV tijdens de ALV formeel
gecompleteerd. Voor Zandvoort en Bloemendaal betekent dit dat zij ondergebracht zijn bij de NRV van
Amsterdam Amstelland. Tijdens inzet vaart men altijd met de combi Kennemerland – NHN –
Amsterdam Amstelland zodat dit geen gevolgen heeft voor de inzet/uitvoering.
c. Correspondentie
o Nieuwe leden/Ballotage: Bij postcommandantenaangelegenheden besproken.
d. SESAM-academie opdrachtformulering
o De opdracht m.b.t. de 3 werkgroepen is door bestuur geaccordeerd zonder tekstuele wijziging
o Er zijn 4 data geprikt voor een eerste startbijeenkomst (2,3,9 en 10 juli).
Actie: TV checken voor ruimte kazerne
o De data en achtergrond worden in week van 10 juni met de gehele vereniging gedeeld middels een
Nieuwsbrief en interactieve datumplanner voor inschrijving.
Actie: EB verzorgd uitnodiging

o

o
o
o

Postcommandantenaangelegenheden
Evenementen: Nam/rem race & open dag kort besproken en noodzaak voor uitvraag leden i.v.m.
support.
Actie: AK/KG doen uitvraag op post, EB via nieuwsbrief.
Leden/Ballotage besproken.
Redbull Megaloop kort besproken. Post Noord is beschikbaar en KG pakt dit verder op. Gezien het
voorspelde weer voorstel om 1 post te bemannen op zaterdag tijdens het event.
Mogelijke Triathlon 16 juni besproken. Lokale brigades doen geen support. Organisatie is met andere
veiligheidspartner bezig. Tot nu toe geen inzicht in hoe dit gaat verlopen.

3. Operationele zaken
a. Meldkamer
• Samenvoeging meldkamers regio KEN/NHN/ZaWa is technisch goed gegaan. Vanuit brigades is het nu
afwachten of procedures allemaal goed gaan lopen.
• Actie: Bij elke inzet via p2000 voorlopig het regionale evaluatieformulier invullen.
b. Watersportzonering
• 20 juni is gemeentebijeenkomst i.v.m. ontwikkelen nieuw plan voor watersportzonering (inclusief
Kitezones). EB heeft voorgesprek met ambtenaar gehad. TD en RvE zullen namens de ZRB-bijeenkomst
bijwonen
• Actie: TD en RvE gaan naar bijeenkomst 20 juni
c. Particuliere boot met brigade-logo
• Sinds Hemelvaartweekend vaart bij de huisjes een particuliere boot met Reddingsbrigade-logo. EB
heeft contact met Redned en die gaan verkopende brigade contacten i.v.m. verwijderen logo. Logo
wordt zo snel mogelijk verwijderd.
d. Richtlijnen en voorwaarde bemanning
• Oude tekst document is omgezet in handige 1-pagina matrix (EB). Met paar kleine puntjes
goedgekeurd. Besluit: Richtlijnen en voorwaarde matrix vervangt huidige document. Komende periode
zullen meer operationele documenten worden geüpdatet en in vergadering ter goedkeuring worden
aangeboden.
Actie: communiceren in nieuwsflits (EB).
e. Convenant tussen Amsterdam Amstelland en Reddingsbrigade Nederland m.b.t. de Nationale
Rampenvloot (NRV) is getekend. Dit is, tegen de afspraken in, gebeurd zonder vooraf overleg te voeren
met Zandvoort en Bloemendaal, ook zonder Amsterdam. Inhoudelijk geen schokkende zaken in
convenant. Vanuit ZRB en VBR is gezamenlijke brief naar Reddingsbrigade Nederland gestuurd (EB). De
huidige NRV-coördinator verlaat 1 juli Redned. Nieuwe is net in dienst. Afgesproken is dat half juli
overleg met Directeur Redned, NRV Co en VBR/ZRB gepland wordt.
Actie: EB/RW afspraak met Redned maken.
4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuig
• Via AK komt een nieuwe brancard in de auto. Mogelijk ook een 2e brancard zodra deze vrij komt.
• RWV-scooter 189 had storing. Is inmiddels gerepareerd en retour Zandvoort.
b. Huisvesting: geen nieuw besluit/actie.
5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. Waterhulpverlening: geen nieuw besluit/actie.
b. EHBO: Alle deelnemers 1e competentiedag zijn competent verklaard.
c. Rijopleiding OGS
• RvE is bezig om diverse mogelijkheden voor praktijkopleiding te vergelijken en komt binnenkort met
plan. Actie: RvE maakt plan voor praktijkopleiding OGS.

6. Financiën
Accountantsverklaring is afgegeven.
7. Interne- en externe communicatie
Gedurende de maand juni worden alle groepen 6 van de Zandvoortse Basisscholen bezocht voor een
gastles over strand/zee veiligheid (EB).
8. Rondvraag
Gemeente is door landelijke organisatie geïnformeerd over toekomstige verplichting Risk assessment. Dit is
een kostbaar onderzoek, maar geeft mogelijk extra inzicht in strandveiligheid en verbeter punten voor
gemeente m.b.t. veiligheid.

