Verslag bestuursvergadering ZRB 4 maart 2020
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Rob van Esveld (RE), Onno Joustra (OJ), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ruud
Willigers (RW) en Trudie van Duin (TD) – verslag,
Verhinderd: postcommandanten Kim Göransson (KG) en Roeland van Caspel (RvC)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda
b. Verslag bestuursvergadering 5 februari akkoord
c. Planning 2020 bijzondere activiteiten:
- ?
alarmploegoverleg
- 6 maart
rijtraining 120
- 14 maart
EHBO-oefendag
- 21 maart
EHBO-oefendag
- 3 april
ALV
- 5 april
EHBO-oefendag
- 3 mei
GP
2. Operationele zaken met postcommandanten
a. Operationele zaken:
-conceptversie vrijwilligersovereenkomst besproken, inbrengen in ALV;
-voortgang overleg bereikbaar en inzet tijdens GP-weekend besproken; mogelijk gewenste inzet ZRB
wordt nader uitgewerkt;
-kennismakingsoverleg met Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) met RC en KG was goed,
gesproken over regiobreed veiliger maken;
-overleg met gemeente over kitezonering ligt stil.
3. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen: 2 RWC zijn besteld, worden opgebouwd voor het seizoen.
4. Opleidingen, jeugd- en verenigingszaken
a. EHBO: overzicht houden op voortgang (voldoende) deelname oefendagen
b. Waterhulpverlening: afstemmen en communiceren data opleidingen naar potentiele cursisten.
Waterhulpverlening heet voortaan lifeguarding, is landelijke lijn.
c. Zwembad: vraag vanuit ouders besproken over afzwemmen, nu uitleg over gemiste lessen voldoende
duidelijkheid.
d. Rij-opleiding O&G: vraag over keuze opleiding ligt bij Bloemendaal, nog geen antwoord.
e. Bevoegdheidsverklaringen: verklaring besproken.
Actie: TD met aanpassingen verder uitwerken.
f. VOG: huidig beleid nog voldoende?
Actie: TD discussiestuk maken voor ALV: VOG voor alle posters (eenmalig), bestuur en instructeurs,
(ieder vijf jaar herhalen), beleid checken bij bond.
5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen: update convenant VRK wordt gerealiseerd.
b. Bestuursinvulling: voorzitterschap, voortgang procedure besproken, wervingscommissie informeren
over stand van zaken.
Actie: EB oproep doen voor kandidaten opleiding en operationeel, daarbij mogelijkheid benoemen
om als commissaris (niet in bestuur) ons te versterken.
c. Jaarverslag 2019: afstemmen voortgang, OJ: stuk is klaar.
Actie: TD maakt eerste opzet.
d. ALV: agenda besproken.
e. Basisprincipes KNBRD: afstemmen feedback bij conceptdocument.

Actie: TD reactie bond -> zinvol dat het hoofdlijnen zijn.
6. Financiën:
-jaarrekening: gewaarmerkte accountsverklaring ontvangen;
-nog geen subsidiebevestiging van dit jaar van Haarlem, afgelopen week contact gehad.
7. Interne- en externe communicatie lopende zaken:
-voortgang besproken.
8. Rondvraag
Geen.

