Verslag bestuursvergadering ZRB 5 september 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 Kim Göransson (KG) & Roeland van Caspel
(RvC).
Gast: Niek van der Linden - SESAM-academie (SA)
Verhinderd: postcommandant Annemarie Kemp (AK)
1. Opening bestuursvergadering
RW spreekt zijn dank uit richting de posters van beide posten voor de inzet deze zomer.
a. Vaststellen agenda: geen aanvullingen
b. Notulen vorige vergadering & actiepunten 1 augustus 2019. Vastgesteld. Naar aanleiding van:
o Behoefte aan (gemeentelijk) operationeel overleg? Er is nu alleen beleidsoverleg georganiseerd.
Niet elegant vanuit gemeente. Veel zaken toch overschrijdend.
Actie: EB maakt voorstel voor operationeel overleg, om dit op eigen kracht organiseren met
operationele partners, gemeente informeren/uitnodigen als toehoorder.
o Post Zuid: vervolggesprek heeft plaats gevonden, zijn toegezegde vragen aangeleverd? Nee.
Actie: TV vraagt na of dit nog komt.
SA geeft reactie en verslag van gesprek gevolgd door toelichting vanuit bestuur en verdere
discussie. Hoe nu verder? Afspraken worden gemaakt ter vergadering in ieders eigen agenda.
Van belang is om voor post Zuid (en Noord!) gezamenlijk overleg door het gehele seizoen in
te plannen, tussentijds overleg/evaluatie is zinvol.
o Rij-opleiding: RvE heeft informatie ontvangen. Meer informatie nodig alvorens keuze te
bepalen.
o Planning:
11 sept.
-toekomstsessies
13 sept.
-afscheid burgemeester (boot/auto bij NU neerzetten)
14 sept.
-overleg KNBRD
20 sept.
-welkom nieuwe burgemeester (boot/auto paddock neerzetten)
21 sept.
-postfeest
28 sept/5 okt -ontvangst 100-jarig HRB
2. Operationele zaken met PC’s
a. Overleg OZ & PC: JBP -> gesprek geweest. Geen aanvulling/geen actie.
b. Post Zuid/Post Noord: zie verderop in het verslag
o EHBO-kandidaten gemeld bij MS
o aanmelding nieuwe poster, inschrijfformulier binnen
o aantal zaken complex ook voor PC’s, zoals beperkt aantal PvB-kandidaten. Welke taak dan voor
PC? Rol PC heeft meer basis gekregen, dat is goed. Maakt het niet altijd eenvoudig.
c. Meldkamerzaken: geen excessen, wel alarmeringen die verbazen, doorgaan met feedbackformulier.
d. Voortgang Watersportzonering: EB in gesprek met de gemeente, onze memo heeft haar aandacht,
vraag is of ambtenaar daar veel mee kan vanuit haar positie. Onduidelijk wat de volgende
stap/document is. Opvallend is dat de buren de afgelopen weken zo vaak de vlaggen juist zo hebben
neergezet dat voor de locatie van de buren niet gekited wordt.
3. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen:
Wijziging KvK opgepakt: ZRB staat niet als zodanig in het kadaster, wijzigen en z.n. foto toesturen
Actie: TD informeert KvK
b. Portefeuille opleidingen na PvB:
LC regelt examen waterhulpverlening, TV wordt aanspreekpunt, OJ organiseert EHBO-herhaling
Actie: EB opnemen in nieuwsbrief
c. Correspondentie secretariaat in/uit: geen bijzonderheden
d. Nieuwe leden/ballotage: nieuwe poster Noord is akkoord

e. Bestuursinvulling:
voorzitterschap, opleidingen, operationeel, alle drie plekken zijn/komen vacant. OJ was al
waarnemer, RW heeft aangegeven voor één termijn te gaan, operationeel niet ingevuld bij laatste
verkiezing. Optie: buiten de ZRB werven? SA geeft weer hoe ZRB er bestuurlijk inzit: “winkel moet
openblijven in tijd van krapte”, daarmee beperking in optreden.
Actie: TD navraag doen bij vrijwilligerscentrale.
Actie: TV navraag doen intern bij mogelijke kandidaat
f. Vrijwilligersovereenkomst/uitbreiden ledenovereenkomst.
Actie: EB en TD maken voorstel
g. Verwerkingsovereenkomst (zie bijlage)
Actie: EB en TD werken dit uit
h. SESAM-academie: voorbereiding toekomstsessies, wat goed, wat kan beter. SESAM in de lead. Hoe
staan we tegenover stuk van TV? Nog niet door iedereen gelezen; na uitleg fiat ter vergadering: dit is
de goede richting.
4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
5. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken:
a. Waterhulpverlening
b. Rij-opleiding: zie voorstel. Hoe zit dit dan met de verzekering?
Actie: OJ kijkt na hoe dit zit met de (kosten van de) verzekeringen.
c. PvB’s gepland op 8/9: binnen ZRB vragen over beperkt aantal kandidaten, vanuit opleidingen is
gesteld dat dit uitlegbaar is. Vraag is of dit dan tijdig duidelijk was/gecommuniceerd is. Knelpunt.
d. Voorbereiding Nieuwjaarsduik: komt terug op agenda i.v.m. extra activiteiten, ZRB is goede doel.
6. Financiën
7. Interne- en externe communicatie
8. Rondvraag
-Reanimatiecursus: TD geeft zaterdag haar 2e cursus als kandidaat-instructeur
-Uitgezette lijn voor aanschaf wetsuits akkoord? Bestuur staat hier positief tegenover.

