Verslag bestuursvergadering ZRB 1 augustus 2019
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Rob van Esveld (RE), Onno Joustra (OJ), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV) Ruud
Willigers (RW) en Trudie van Duin (TD) – verslag, en postcommandanten Annemarie Kemp (AK), PC Kim
Göransson (KG), Roeland van Caspel (RC)
Uitgenodigd en aanwezig: Mirko Groenendijk (vervanger TV bij vakantie)
Uitgenodigd en verhinderd: Niek van der Linden (SESAM)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda
b. Notulen vorige vergadering 6 juni 2019: geen aanpassingen
Acties: doorgenomen en aangevuld (apart overzicht)
c. Planning: 16 augustus
- Sport en speldag
8 september - PvB-dag
11 september - Toekomstvisie-bijeenkomst SESAM
21 september - Postfeest
2. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen:
o Vanmiddag is nieuwsbrief verstuurd: er is veel werk verzet afgelopen warme weken.
o Gebiedsgebonden agent heeft per mail geïnventariseerd hoe ervaringen zijn geweest afgelopen
weken. Voormalige taken politie zijn nu naar de BOA’s overgegaan. TV geeft aan -> 1. geen toezicht
op snelle boten/RWC’s 2. RB is ondersteunend bij vermissing personen, nu geen vast aanspreekpunt
politie daarbij waardoor afstemming spaak loopt. EB heeft mail doorgezet naar PC’s.
Actie: mail beantwoorden (EB/AK/KG/RvC)
b. Strandoverleg 22 juni jl.
o RW -> drukbezocht, is ook over zonering gesproken, politie minder zichtbaar op strand -> daar zijn
wel zorgen over. Mogelijk strandoverleg buiten zomerseizoen in namiddag plannen, wordt sowieso in
toekomst beleidsmatig ingezet en niet/minder operationeel. Besluit: reactie sturen -> betreuren
verschuiven vanaf avond naar overdag. Actie: TD mailt contactpersoon strandoverleg
c. Correspondentie secretariaat
In: uitnodiging sportservice enquête over ondersteuningsbehoefte RB
Actie: TD/EB vullen deze in
d. Nieuwe leden/ballotage: geen
e. SESAM-academie: onderwerpen voor 11 september blijven gelijk aan opzet voor de zomer.
Voorbereiden werksessie opleidingen.
Actie: aangepaste uitnodiging versturen EB
Actie: EB informeert bij bond over voortgang plan opleidingen.
Actie: TV werkt plan toekomst opleidingen uit, ook met scenario hoe te acteren bij onvoldoende
opleiders/instructeurs, volgend bestuursoverleg op agenda
3. Operationele zaken
Verzoek KG: volgende keer graag agendapunt 2 en 3 omdraaien. Is akkoord.
a. Bezoek ZRB i.v.m. blauwe vlag, waterkwaliteit poster is bekeken, openingstijdenposter hing niet op
de Noord. Gemeente Zandvoort gaat nadenken over risk assessment i.p.v. blauwe vlag. ZRB is nu
enkele dagen van tevoren geïnformeerd over bezoek, gemeente Haarlem wist het ver van tevoren.
Actie: EB koppelt planning terug en regelt openingstijdenposter post Noord.
b. Overleg OZ & PC: JBP is vangnet tussen zwembad en strandwachtopleiding. In operationeel overleg
zijn vanuit posten enkele onduidelijkheden en ongewenste situaties benoemd.
Actie: in oktober op de bestuursoverleg-agenda ter evaluatie (TD)
c. Post Zuid: Gesprek heeft plaatsgevonden over de Zuid, in aanwezigheid van SESAM. AK geeft door in
ieder geval tijdelijk te stoppen als PC, ze krijgt de situatie niet veranderd. Uitgebreide discussie over
signalen en hoe hiermee als bestuur om te gaan, welke actie is nodig? Uitgebreide discussie volgt.

d.

e.
f.

Besluit:
1. Vervolggesprek Zuid plannen met bestuur
Actie: plannen TV/TD
2. Bestuur visie postgebruik opstellen en delen
Actie: opstellen EB & PC’s
3. Volgende week dinsdag 6 augustus 20:00 uur op kazerne, extra postoverleg Zuid
Actie: EB & TD regelen uitnodiging.
Post Noord/Zuid: mogen JBP’ers varen op een snelle boot? Volgens overzicht niet, in bepaalde
context kan hier incidenteel ruimte voor zijn, trekken Noord en Zuid hier gelijk in op? Nee, niet altijd.
Belangrijk is om in die situatie dit te kunnen onderbouwen. Besluit: In overleg PC – OZ dit oppakken.
Watersportzonering:
Actie: aangevulde reactie ZRB watersportzonering versturen
Gebruik foto’s Whatsapp op privé mobiele telefoons bij zoekactie. Besluit: met nieuwe info
bestaande afspraken verder uitwerken, mogelijk geheimhoudingsovereenkomst opstellen.
Actie: uitwerken afspraken met voorzet bond: EB & TD

4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuig: vaartuigen geen bijzonderheden, auto 120 is binnen en wordt opgebouwd, is
vertraagd tot i.i.g. eind augustus.
b. Huisvesting:
- fotowand kazerne -> is geregeld, geen actie nodig.
- zendmast op de Noord is rechtgezet.
- aanvraag nieuwbouw stond in de krant, nu kan de aanbesteding ingezet worden.
5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. Waterhulpverlening -> PvB datum is 8 september. TK heeft contact met bond over aanmeldingen
enz. Wie kan leemte commissariaat invullen? Besluit: LC benaderen om tijdelijk hier invulling aan te
geven tot aan PvB’s. Feedback vorig jaar delen met organisatie.
b. Rijopleiding O&G: -> bond geen interesse om rijopleiding te organiseren. Laatste navraag nog doen
en dan info delen en keuze maken. Besluit: deze maand de afspraken vastleggen met aanbieder.
Actie: aangevuld voorstel met bestuur delen per mail (RvE)
c. Zwembad: Besluit: OJ houdt zwembad onder zich: commissariaat zwembad
Actie: oproep voor brevet 1 zwemmen nogmaals delen in sociale media (EB)
6. Financiën
-subsidie aanvraag 2020: archiveren.
7. Interne- en externe communicatie: goede PR, jeugdjournaal mooie presentatie.
8. Rondvraag:
-reanimatietrainingen worden opnieuw gepland
-vraag aan GGD m.b.t. berichtgeving bij infectierisico is nog niet beantwoord.
Actie: (EB-TD): hepatitisvaccinatie nalopen en zo nodig afspraken uitzetten
Om 23:01 uur is de vergadering afgesloten.

