Verslag bestuursvergadering ZRB 5 februari 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, postcommandant Kim Göransson (KG)
Verhinderd: postcommandant Roeland van Caspel (RC)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda
b. Conceptverslag 8 januari
o evaluatie nieuwjaarsduik meenemen in komende nieuwsbrief,
actie: evaluatie opzetten met linkje (EB)
o actie: overleg met Sesamacademie later in het jaar agenderen (TD)
c. Planning 2020 bijzondere activiteiten
- 18 febr.
Workshop crowd control
actie: OJ heen; SLG uitnodigingen via mail (EB)
- 22 febr.
Le Champion Light Walk avond-> inzet 120 & 130, contact via RvC/KG
-?
alarmploegoverleg
- 14 maart
EHBO-oefendag
- 21 maart
EHBO-oefendag
- 3 april
ALV
- 5 april
EHBO-oefendag
- 3 mei
Grand Prix
2. Operationele zaken met PC’s
a. Post Zuid: gesprek is door omstandigheden niet doorgegaan, opnieuw plannen.
actie: bellen voor nieuwe afspraak binnen twee weken (RW).
b. Post Noord: vraag vanaf wanneer posters zich kunnen aanmelden voor de nieuwe opleiding. Enige
toelichting volgt. Instroomeisen zijn i.p. volgende week bekend.
c. Meldkamerzaken: weinig alarmeringen afgelopen weken.
d. Overige operationele zaken:
-conceptversie vrijwilligersovereenkomst: aanpassen en delen in klankbordgroep;
actie: bij ALV beschikbaar hebben om te laten tekenen (TD)
-GP: vanuit veiligheidsteam geen initiatief richting ZRB ter afstemming vanuit gedachte dat
Kustwacht stelt dat er geen boten aan strand mogen komen. Wij zien echter risico’s zoals aanbod
vanuit hotel elders met vervoer over de zee en afzetten in Zandvoort per raft. Hoe houdt de
organisatie/veiligheidsteam dit beheersbaar? RB in gesprek over de mobiliteitsplanning m.b.t.
toegang posters van buiten Zandvoort en bereikbaarheid posten. Verkeersplan impact inzet ZRB
zoals afsluiten spoorbomen met betonblokken. Is het zinvol om een rooster te maken voor GPweek? Ook alarmeringen verdelen indien verantwoord? A.s. woensdag vanuit ZRB vervolgoverleg.
Ook aandacht nodig voor onze vrijwilliger t.a.v. inzet/afspraken/vergoedingen andere
hulpdiensten.
actie: containers tijdig bij posten laten neerzetten (TV)
actie: vervolgoverleg veiligheidsteam (EB, RW)
3. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen – vergunningen parkeren zijn binnen
b. Huisvesting – op post Noord is de EHBO-kamer opgeknapt; Zuid: aankomende maandag gesprek
EB gesprek met wethouder en ambtenaar over de post Zuid. Gemeente wil mening over hoe wij
zien hoe het verder kan nu de stikstofcrisis parten speelt in het geheel (financiële) plaatje?
Wanneer de wethouder onvoldoende in het vooruitzicht stelt, dan als ZRB zelf naar de raad. Hoe
langer dit traject uitgesteld wordt, hoe duurder het wordt.
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4. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. EHBO: afstemmen: overzicht voortgang deelname oefendagen en planning, hoe loopt dit?
actie: reminder EHBO-oefendagen sturen ook naar niet-posters (TD)
b. Waterhulpverlening: afstemmen, voortgang incl. communiceren data naar potentiele cursisten
actie: data opleiding delen binnen ZRB (TV/EB)
c. Rij-opleiding O&G: besluitvorming keuze opleiding -> opnieuw door naar volgend overleg
5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen: komende woensdag overleg met de gemeente en de Spot (EB/RW)
b. Correspondentie secretariaat in/uit:
-uitnodiging informatieavond sportakkoord ondersteuning (10 febr.);
-uitnodiging netwerkbijeenkomst vertrouwenspersonen -vcp (29 febr.): beide vcp uitgenodigd
c. Bestuursinvulling: vacature voorzitterschap, opleidingen
JdH is aangeschoven vanuit de wervingscommissie (3 leden): toelichting ontvangen reacties bij
functieprofiel. Vervolggesprek plannen voor volgende week.
actie: uitnodigen voor vervolggesprek (TD)
6. Financiën: financieel verslag 2019 afgerond. Verwachte bedrag van € 43.000 ontvangen.
Subsidiebedrag is nog niet gestort.
7. Interne- en externe communicatie: nieuwsbrief komend weekend versturen
actie: input nieuwsbrief aan EB sturen (allen)
8. Rondvraag
-Huisvestingscontracten? Ontbreken nog steeds. Wij hebben nog steeds geen
gebruikersovereenkomst.
actie: inbrengen gemeente (RW)
-Ook voor algemeen bestuurslid werven? Tijdig aandacht aan besteden voor ALV; eerst intern en dan
extern werven. Voorkeur voor iemand die operationele taken op zich neemt en iemand voor
opleidingen. Rouleren is mogelijk binnen taak, als het ware een duoschap.
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