Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Gehouden op 5 april 2019 in de kazerne te Zandvoort.
Bestuurssamenstelling: voorzitter Ruud Willigers, secretaris Lana Lemmens, penningmeester Onno
Joustra, commissarissen: Ernst Brokmeier (tevens vicevoorzitter), Thijs van Vrijaldenhoven.
Afmeldingen/aanmeldingen geregistreerd door bestuur, ook van de genodigde jubilarissen.
1. Opening
Voorzitter Ruud Willigers opent deze 97e jaarvergadering, met een bijzonder welkom aan de
ereleden en leden van verdienste. Hij geeft een korte terugblik van het afgelopen jaar.
2. Bestuursmededelingen
Bij agendapunt 10 staat MG als kandidaat vermeld. Het bestuur was met hem nog oriënterend in
gesprek ten tijde van het verzenden van de uitnodiging voor de ALV. Met deze kandidaat is
afgesproken dat hij zich blijft inzetten voor de ZRB, buiten een bestuurstaak om. De kandidaat is dus
niet beschikbaar voor een bestuursfunctie.
Het bestuur heeft het plan van de SESAM-academie uit 2017 opgepakt. Het komende jaar wil het
bestuur een aantal punten uit het plan operationaliseren.
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 20 april 2018
Geen opmerkingen bij verslag 2018; dat is daarmee vastgesteld. Charlotte Koops wordt bedankt voor
het maken van de notulen.
4. Ingekomen stukken
Overzicht van ingekomen stukken ligt op iedere tafel. Vraag voor toelichting naar aanleiding van stuk
nr. 30: dit betreft het verzoek om reddingdekens te recyclen, verzoek van student Fashion Academie.
Op dit verzoek is niet ingegaan.
5. Verslag rekeningcommissie 2018
De leden van de rekencommissie (Betsie Kemperman, Marion Huibers en Harry Lemmens) zijn niet
aanwezig. Reservelid Mark Snel leest de verklaring voor van de rekencommissie. Hij geeft aan dat de
verklaring door de drie leden van de rekencommissie is ondertekend. Aan de penningmeester en het
bestuur wordt decharge verleend. Het bestuur bedankt de rekencommissie voor haar inzet.
De vergadering gaat akkoord met aftreden van Betsie Kemperman en het benoemen van Jaap van
den Hoed als nieuw reservelid voor de rekencommissie.
6. Jaarverslag en jaarrekening
Bestuur geeft een aanvulling op het jaarverslag en de jaarrekening.
Overgang ambtelijk systeem: de overgang van het ambtelijk systeem van Zandvoort naar Haarlem
heeft de nodige veranderingen teweeggebracht. Niet altijd was duidelijk voor het ZRB-bestuur welke
ambtenaar nu voor bepaalde dossiers aanspreekbaar was; ook de ambtenaren zelf wisten het niet
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altijd. De burgemeester heeft gezorgd dat er uiteindelijk wel altijd een goede koppeling werd
gerealiseerd.
Jaarrekening: de ZRB investeert nu eenmalig in de wetsuits en bij de vervanging over vijf jaar worden
de kosten gedragen door de gemeente. Het subsidiegeld voor 2019 is al gestort. Over 2018 kwamen
we voor de strandbewaking € 250 tekort. Bij de vereniging was op zich meer geld over, daarop is
besloten om nog een vlet op te knappen. In 2019 volgt het opknappen van de andere vlet. Daarmee
hebben we kunnen de Ome Dick en Ome Jaap-vletten weer jarenlang mee.
Inzetcijfers: het is belangrijk om inzicht te geven in wat we doen, ook buiten het zomerseizoen om.
7. Contributie
Het voorstel is om de contributie voor 2020 te houden op een minimale bijdrage van € 15,-. Dat
betekent een gelijk bedrag aan dit jaar. De vergadering stemt met het voorstel in.
8. Begroting 2020
De penningmeester licht de begroting toe. We zijn zuinig op ons geld. Het draaiend houden van de
posten, de verzekeringen en het onderhoud van het materiaal zijn de voornaamste kostenposten.
Nieuwe kostenpost is het opleiden van chauffeurs voor het rijden met optische en geluidssignalen.
(OGS). Gemeente is hiermee akkoord.
Vraag: de nieuwe Zuidpost die nog gebouwd gaat worden, is dat haalbaar met deze begroting? De
nieuwe post is straks van de gemeente, het valt niet onder deze begroting. De onderhoudskosten
vallen straks wel onder onze begroting. Op schrift moet nog vastgelegd worden dat wij het nieuwe
gebouw mogen gebruiken. Is trouwens ook voor de kazerne nog steeds niet geregeld.
9. Huldiging jubilarissen
50 jaar: Henny Pol en Thea Akkerboom krijgen het 50-jarige lid-speldje opgespeld. Mevrouw Van
Vrijaldhoven krijgt het speldje thuis uitgereikt. Jubilaris Ruud Luttik heeft zich afgemeld voor de ALV.
60 jaar: Rob Vos en Kitty Vos ontvangen het 60-jarige lid-speld en een bloemetje.
10. Bestuursverkiezing
Secretaris: Lana Lemmens is aan de beurt om af te treden; Trudie van Duin wordt aangenomen.
Het bestuur bedankt Lana Lemmens voor haar jarenlange inzet, ze wordt benoemd als lid van
verdienste. Aan Lana is nu gevraagd om bij het 100-jarig jubileum een coördinerende functie in te
vullen, daarop heeft ze haar medewerking toegezegd. Lana bedankt voor de speld, is er trots op. Ze
vertelt heftige tijden te gehad met het bestuur en wellicht zijn sommige dingen niet goed gedaan, dit
was echter wel altijd met goede bedoelingen. Lana hoopt dat we nog 100 jaar doorgaan, als een
gezonde vereniging.
b. Aan de beurt van aftreden en herkiesbaar: als commissaris: Thijs van Vrijaldenhoven. Wordt
herbenoemd. De voorzitter bedankt Thijs voor zijn inzet; hij is met het nieuwbouwproject bezig en
steekt daar veel tijd in. Thijs geeft aan dat hij het gelukkig niet alleen doet. Niet aan de beurt van
aftreden, doch tussentijds aftreden: als commissaris Sebastiaan Beekhuijs en Feddo Springveld.
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Het bestuur stelt voor om Thijs van Vrijaldenhoven te herbenoemen en als nieuwe commissaris te
benoemen: Rob van Esveld. Rob geeft aan dat het een uitdaging is, hoopt dat de rol hem past. Het
voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
11. Mededelingen van de diverse portefeuillehouders
Sebastiaan Beekhuijs: vorig jaar gestart met gesprekken met de KNRM om te kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Vaccinaties zijn gestart, mensen die nu nog moeten kunnen gewoon langs
de GGD op de Zijlweg in Haarlem. Voor C2000 komt een nieuw protocol, mogelijk gaat de alarmering
gebeuren door de brandweer. Is nu nog niet duidelijk.
Ernst Brokmeier: PR en communicatie: website is vernieuwd, overgestapt naar een andere provider.
Kunnen nu meer dingen ontwikkelen en uitbreiden. Ere komt een informatiestuk voor leden over de
opleidingen. Binnenkort geven we voorlichting bij de watersportvereniging. Ook zijn de afspraken
bijna rond met de stichting sportsupport om binnenkort op alle Zandvoortse basisscholen in groep 6
voorlichting veiligheid strand en zee te geven. Op 21 april komt de paashaas, hulp nog gezocht. In juni
is kinderfeestbeest op 14 juni. De vereniging Vintage gaat een weekend houden op de parkeerplaats
op de Zuid, met als goede doel dit jaar de ZRB.
Thijs van Vrijaldenhoven: portefeuille opleidingen: aan het einde van het jaar gestart met gesprekken
over de waterhulpverlening: hoe willen we de opleidingen verbeteren. Eerste sessie gehad, tweede is
in april gepland. We merken dat er veel te verbeteren is: stroomlijnen en sneller opleiden, ook voor
zij-instromers de opleiding meer toegankelijk maken. Gaan we komend jaar uitzoeken. Goede
communicatie is daarbij nodig. Vorig jaar is er een EHBO-dag geweest met meerdere stations, door
Lia Sol en collega. Lia woont nu in het buitenland, daarop is haar collega benaderd. Deze gaf aan dat
het EHBO-niveau omhoog moet voor de examens. Daarom nu ook oefenmomenten ingepland.
Op 12 mei oefendag, paar afmeldingen. We moeten kijken naar passende oplossing. Irene Koops
wordt bedankt voor de administratie van het EHBO-gebeuren. Opleidingen in het zwembad gaan
goed, veel mensen geslaagd afgelopen jaar.
Thijs van Vrijaldenhoven: portefeuille huisvesting -> post Zuid, iedereen ondertussen aardig op de
hoogte. Ontwerp en ramingen zijn goedgekeurd door de raad. Er is een informatiebijeenkomst
gehouden voor leden en omwonenden. Het streven van de gemeente is om voor volgend jaar zomer
(2020) de nieuwbouw gereed te hebben. Nu is er nog de uitdaging om met Rijnland de exacte locatie
vast te stellen. Verschillende belangen spelen. Nieuwbouw moet uit de zeereep, daardoor komen we
beneden uit. Dan wort het een soort jaarrond paviljoen, daardoor moet er een minimale afstand
gerealiseerd worden met andere jaarrond paviljoens zoals de watersportvereniging. Dan komen we
uit op de lege plek naast de huidige post. Voor post Noord geldt dat het eigenlijk tijdelijke bouw is. Is
desondanks de tien jaar al gepasseerd. De post had het label ‘’instandhouding’’ gekregen, wat staat
voor pappen en nathouden. Inmiddels is de instandhoudingsterm eraf gehaald, gebouw heeft wel
geleden onder. Gemeente is eigenaar. Er wordt nu gekeken hoe het achterstallige onderhoud kan
worden. Gesprekken lopen. Gebreken die er zijn worden nu wel goed opgepakt.
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Vanuit de ontvangen sponsorgelden van de Mariaschool zijn camera’s aangeschaft, die hangen op de
posten. Daarmee nu goed beeld/overzicht op strand.
Vraag uit de vergadering: hoe was de sfeer op de informatie-avond bij de bewoners? De bewoners en
strandpachters onderschrijven het belang dat er nieuwbouw moet komen. Sommige bewoners zijn
blij en andere dus niet met de nieuwe locatie. Het verzoek was om de post zo dicht mogelijk tegen de
zeereep aan te plaatsen.
Vragen aan portefeuillehouders?
Afgelopen jaar waren er problemen met waterdichte microfoons op de boten, dit leiden tot
storingen. Hoe staat het daarmee? Afgelopen winter is alles gereviseerd.
Hoever is het met het ombuigen van analoge naar digitale communicatie? Apparatuur wordt stukje
voor stukje vervangen. Nu kunnen we ook op een eigen frequentie digitaal gebruiken. De koepel zou
hierin moeten faciliteren, maar die heeft moeite om de handen op een te krijgen. Analoog is niet
meer leverbaar. Op deze wijze kunnen we verantwoord.
Zitten we dan niet meer met andere RB op een frequentie? Correct. Wij bepalen wie we toevoegen.
Nu gewoon porto op kanaal 2 houden, op postersoverleg meer uitleg over.
12. Rondvraag
Is er budget voor het jubileumjaar? Ja, er is een bestemmingspotje. Dit is ook al besproken met de
wethouder.
Wie wordt postcommandant op de Noord nu Trudie van Duin is gestopt? Het bestuur heeft op het
laatste moment een aanmelding over gekregen. Voor postersoverleg op 13 april is er vanuit het
bestuur een gesprek met de kandidaat. Zodra er meer duidelijk is, wordt dit gecommuniceerd.
13. Sluiting
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