Verslag bestuursvergadering ZRB 4 juli 2019
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Rob van Esveld (RvE), Onno Joustra (OJ), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ruud
Willigers (RW) en Trudie van Duin (TD) - verslag en postcommandant Annemarie Kemp (AK)
Verhinderd: postcommandant Kim Göransson (KG)
Volgens afspraak niet aanwezig: Niek van der Linden en Eric Ronsdorf - SESAM-academie (SA)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda: geen aanvullingen
b. Notulen vorige vergadering & actiepunten 6 juni 2019
o Verslag: geen opmerkingen
o Acties:
- actie zorg over evenementen: geen terugkoppeling, zorg blijft staan;
- actie bijeenkomsten met SESAM: verzet naar eind zomer, te weinig aanmeldingen in week met
meerdere ZRB-activiteiten. Uitnodiging mogelijk onvoldoende duidelijk. Besluit: duidelijkere
uitnodiging opstellen, plannen op 11 september en organisatiestructuur & toekomst bij elkaar voegen
in één groep.
Actie: TD informeert/vraagt SESAM
Actie: TV regelt ruimte
- actie watersportzonering: terugkoppeling bijeenkomst 20 juni -> herhaling van situatie en
vraagstukken, nieuwe indelingskaart op bijeenkomst gepresenteerd, in overleg werd ingebracht dat
ZRB de gele vlag hijst en de nodige strandtenten informeert (om de circa 300 m) hetgeen is
tegengesproken door ons, belang duidelijke informatie over indeling voor alle gebruikers benadrukt.
Conclusie: met bijeenkomst lijkt geen werkelijke voortgang geboekt te zijn. Besluit: wachten verslag
gemeente af.
- actie afspraken RedNed:, datumplanner gisteren ontvangen;
- actie rijopleiding: twee aanbiedingen, zeven bedrijven aangeschreven, van 3 bedrijven nog een
reactie te ontvangen. Hebben IBKI-certificaat. Moeten we zelf een wagen meebrengen? Is dubbele
bediening in te bouwen in onze eigen auto?
Actie: RvE brengt volgende vergadering voorstel in voor rijopleiding
c. Planning:
o ZRB sport en speldag? Besluit: dit jaar interne dag, bij opening zuidpost t.z.t meenemen om het te
organiseren met strandpartners.
Actie: AK stemt af met BaK en OV over dag en datum
Actie: AK stemt af over datum posterfeest
o Strandoverleg: maandag 22 juli 19.30 uur op de remise Zandvoort, RW kan heen, TD is back up.
Bespreekpunt: aantal overleggen samenvoegen, in structuur met overleggen overdag. Is
aangegeven dat dit voor vrijwilligersorganisatie als ZRB niet in te vullen is. Alternatief overleg in
achterhoofd houden: veiligheidsoverleg met KNRM, politie, RB Bloemendaal.
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen: geen
b. Correspondentie secretariaat
In: uitnodiging dinsdag 9 juli, Sportief Verbinden -> geen deelname vanuit ZRB
Uit: O&G CH aanstelling Bart Keur en Björk Kemperman
Actie: Chauffeurslijst aanpassen - door TK
c. Nieuwe leden/ballotage: 10 nieuwe leden in juni/juli -> geen bezwaar.
Actie: TD bevestigt bespreking naar ledenadministratie
3. Operationele zaken
a. Meldkamer
o Evaluatie is rondgestuurd, kunnen we op basis daarvan op korte termijn verbeteringen
verwachten? Eerste vijf weken zijn alle meldingen verzameld, knelpunten direct teruggekoppeld

en minder ernstige/meer algemene zaken zijn afgelopen week besproken. Alarmering via RMG is
nu ingevoerd. Lastig is gebiedsonbekendheid bij centralisten-> vraagt tijd. Besluit: inbrengen bij
burgemeester als stand van zaken, extra overleg, instrueren leden.
Actie: RW maakt opzet stand van zaken mail burgemeester, EB vult aan/informeert RC-partners
b. Posten
o Verzoek Quiros kinderanimatie/RIB-varen te organiseren op post. Besluit: geen mogelijkheden
hiervoor.
o Attent blijven t.a.v. deskundigheid bootbemanningen.
Actie: EB heeft met PC RvC gesprek hierover op post Noord
o Operationele app-lijst is geactualiseerd.
o Post Noord: gesprek met MB over dragen oranje kleding is geweest, goed verlopen.
o Post Zuid: EB heeft op de zuid gesproken over geuite knelpunten afgelopen jaren, signalen
afgeven en dan toezeggingen krijgen die niet worden geeffectueerd. Dit heeft nu invloed op sfeer
op post. Gesprek om te kijken, gezamenlijk, wat we aan beide kanten kunnen doen. Kan Sesam
hierin iets doen? Operationeel geen probleem.
Actie: afspraak: a.s. maandag/dinsdag 8 of 9 juli? Ruud nodigt uit. TD legt contact met SA
o Opleidingen: n.a.v. discussie voorgaande punt geeft OJ aan opleidingen neer te leggen. Besluit:
bestuur accepteert de keuze OJ om met opleidingen te stoppen. Er staat een opleidingsoverleg
begin augustus gepland, ter overleg van welke cursisten op kunnen voor de PvB’s. Komende
zondag is 2e EHBO-examen, OJ daar aanwezig. Communicatie richting leden hierover volgt later.
Actie: OJ stuurt TD lijstje deelnemers PvB overleg, TD informeert hen over overleg.
4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Huisvesting
o Nieuwbouw gaat gestaag voort. Situatie met Rijnland is beslecht, gemeente heeft zich daarbij
neergelegd. We staan iets verder naar voren dan ingetekend, definitieve tekening is er nog niet.
Door de welstand kleine aanpassingen. Oplevering schuift op? We moeten voorkomen dat de post
in het midden van het seizoen wordt opgeleverd, dan naar nà het seizoen verschuiven. Is nog niet
aanbesteed, kan pas als vergunningstraject rond is.
o Trap post Zuid: discussie tussen SRO en gemeente over noodtrap; als noodoplossing is huidige
trap getimmerd.
o Post Noord; klein onderhoud, na de zomer schilderen
o Trap Ajuma valt onder openbare werken
o Zendmast staat scheef, daar komt iemand voor.
b. Voer- en vaartuigen
o Kleine storingen, alles opgelost.
o Bovenstel brancard nog niet geregeld (AK).
o Rittenstaat in 120/130. Besluit: geen noodzaak meer om bij te houden.
o Wetsuits: NV is hiermee bezig, mogelijk straks bredere werkgroep.
Actie: TV neemt contact op met NV over bedrukking, is geld voor gereserveerd.
o Zonnebrand: twee merken benaderd, wordt vervolgd;
o Reanimatie kapjes sleutelhanger besteld, 100 stuks.
c. Communicatie
o C2000 porto kazerne: was niet meer compatible. Is nu wel op de lijst toegevoegd, is voor
toekomst. Voor nu is er een C2000 porto aangeschaft, budget beschikbaar;
o Telecomkosten: deze zijn hoger uitgevallen dan begroot, betalen voor de drie posten digitaal,
analoog betalen we voor één post.
5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. Waterhulpverlening: morgen ILS-toets, PvB -> twee OGS-chauffeurs en een RWC-schipper.
b. Rijopleiding O&G: zie eerder in verslag.
c. Taskforce opleidingen -> ter informatie; vorig jaar meegedacht hoe we het zelf kunnen veranderen.
Actie: presentatie delen met opleidingsgroep (TD)

6. Financiën
o TV-mast kwam ter sprake bij nieuwbouw, achterstallige betaling aan ZRB is daarop binnen een
week gerealiseerd.
o Voorstel begroten vaarbewijs II vanaf 2020. Besluit: per direct vaarbewijs II vergoeden.
7. Interne- en externe communicatie
o IT gaat helpen met Instagram en facebook en Twitter.
o TB helpt morgen bij Telegraaf, met de weervrouw.
8. Rondvraag
o EB: wordt het niet tijd om over de regeling 2020 navraag doen want het jaar nadert snel?
Actie: TD gaat navraag doen over diplomaregeling bij bond
o Wie vervangt EB bij PR/communicatie wanneer hij op vakantie is? TB en IT, grote zaken via het
bestuur. Bestuur kan bij incidenten evt. verwijzen naar woordvoerder VR, evt. via Kees Buijs van
RB Bloemendaal.
o TV is volgende overleg op vakantie.

