Verslag bestuursvergadering ZRB 8 januari 2020
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Rob van Esveld (RE), Onno Joustra (OJ), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ruud
Willigers (RW), Trudie van Duin (TD) – verslag & postcommandanten Kim Göransson (KG), Roeland van Caspel
(RvC)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda: voorstel RvC en EB
b. Notulen vorige vergadering: verslag november staat al op de site, vergadering december is
vervallen. Actiepunten nagelopen.
c. Planning 2020:
-?
EHBO-oefendag(en)
- 12 febr.
Afspraak bestuur & SESAM-academie
Actie: TD verifieert afspraak
- 22 febr.
Le Champion LightWalk; avondinzet 120 en 130 (tenminste 1 voertuig)
-?
Kinderdagverblijf Pluk; bezoek Kazerne; via brandweer
-?
Alarmploegoverleg
Actie: afstemmen met MG
- 3 april
ALV - Charlotte Koops (CK) overzicht lijst ledenlintjes (TD afstemmen).
- 16 & 23 april Afzwemmen
- sept/okt
Multi-oefening RAV HM/LUMC
2. Operationele zaken met PC’s
a. Overleg OZ & PC: JBP afstemmen
b. Post Zuid: visie bestuur -> streven in januari afspraak met AK
Actie: zo mogelijk di 14/1 -> TV en RW stemmen af
Actie: agendapunt voor ALV nieuwe visie op pc-schap als agenda
c. Post Noord:
-evaluatie PC uitgevoerd door KG & RvC: uitkomst -> positief, enige vraag was om meer
duidelijkheid in rol pc; ervaren als prettige manier van informeren/evalueren.
d. Onderhoud Zuid en Noord:
-onderhoudsstaat post Noord: behoeft wederom onderhoud, gezien uitstel van post Zuid nu
oppakken en onder aandacht brengen gebouwenonderhoud.
-wethouder Berendes gaf bij nieuwjaarsreceptie aan dat als iedereen dwars blijft liggen, dan gaan
we de Zuid maar renoveren en nemen we Noord meteen mee. TV licht voortgang toe en de
vertraging van (aldus de ambtelijke visie) mogelijk drie of meer jaar voor er gestart kan worden.
Eerst moeten er nog stikstofberekeningen worden uitgevoerd. Mocht er een zak geld beschikbaar
komen dan kan het de bouw in 2021 gereed zijn. Rijnland heeft voor dit plan vergunning verleend.
Nog afwachten nu, gebouwenonderhoud inzetten nu waar nodig. Noord staat op instandhouding.
Mogelijk kan bij Zuid de instandhouding eraf. Containeronderhoud is niet zinvol, dan container
vervangen.
Actie: voor volgend bestuursoverleg navraag doen bij ambtenaar, geen voortgang dan gesprek met
wethouder plannen (TV).
e. Meldkamerzaken: geen nieuwe zaken
f. Overige operationele zaken:
-Terugblik nieuwjaarsduik -> fantastisch mailtje, goede presentatie naar buiten; in wandelgangen
enige commentaren ontvangen over indelingen m.n. over de inzet(locatie) van alle aanwezigen, ook
van buiten de ZRB. Basis blijft op tijd aanmelden, of niet? Discussie volgt over hoe dit is verlopen op
de dag zelf, zijn er verbeterpunten? Verschillende ervaringen, hoe krijgen we daar zicht op?
Actie: vragen uitzetten bij ZRB-ers die hebben meegeholpen (EB en MG)
-Voortgang Watersportzonering: gemeente stelt op gemeentesite dat je veilig kunt zwemmen voor
de RB-posten.
-Voortgang RedNed werkgroep Basisprincipes: RvC is betrokken. Bond stelt regels op voor de
kustbrigades, is vrijblijvend. Dat is niet realistisch, zal altijd als veldnorm worden gezien. Volgende
week is er weer een bijeenkomst. Er zijn drie mensen uit Kennemerland bij betrokken.
-concept versie vrijwilligersovereenkomst: goed dat het 1 A4’tje is geworden; inhoudelijk puntjes in
bijlage eruit, al elders besproken. Voorstel vaccinaties eruit te halen. Na eerste zin verwijzen naar

aanbod aan vrijwilligers (kleding, opleiding, vaccinatie). ZRB faciliteert in de uitvoering van de
activiteiten, waarbij te denken valt aan… Wanneer invoeren? Voorstel: komende ALV.
Hiermee is er meer duidelijkheid voor vrijwilliger en voor bestuur. Tweetrapsraket: na vaststelling in
ALV moeten nieuwe leden dit tekenen, huidige leden wordt gevraagd om te tekenen, verwijzen naar
waar het vandaag komt: eerdere evaluatie met Sesamacademie, op verzoek van de leden.
Actie: delen met klankbordgroep van circa zes mensen (TD)
-GP: diverse lijnen lopen via mobiliteit en veiligheid; medische kant heeft de reddingsbrigade wel
genoemd. ZRB is niet vanuit de GP-organisatie benaderd. Hebben wel belang bij mobiliteitsplannen> belang van doorrijdpassen voor onze posters, bereikbaarheid posten. Daarom is er door ons
contact gezocht met de veiligheidscontactpersoon van de gemeente. Is in de eerste instantie door
haar afgehouden, daarop nogmaals aangeboden om tafel te gaan en het nut daarvan. Contact loopt
daarnaast nu ook via de brandweer.
3. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen: verkrijgen van vergunningen is complex, vorig jaar is dit nog via een Zandvoortse
ambtenaar gegaan, huidige procesgang stroperig. EB zit er bovenop.
b. Toekomstsessies: terugblik gesprek nieuwe burgemeester met bestuur -> enthousiast over bezoek,
zinvolle bijeenkomst.
c. Correspondentie secretariaat in/uit: geen bijzonderheden
d. Bestuursinvulling: voorzitterschap, opleidingen->
Wervingscommissie is bijeengeweest: vacature is uitgezet, respons nog op Zandvoortse Courantapp. Reacties binnen. Wordt vervolgd.
e. Jaarverslag 2019: EB vorige keer -> eigen sectie beschrijven.
Actie: jaarverslag 2020 rondsturen (EB) en voor voorzet toesturen aan EB& TD. Gaan voor een
nieuwe lay-out.
4. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen: planning aanschaf 2020: twee waterscooters, één buitenboordmotor
b. Huisvesting: Zie ook punt 2d. Noord. Verder: EHBO-ruimte opknappen.
5. Opleidingen en jeugd- en verenigingszaken
a. EHBO: wie doet dit? Tenminste 4 oefendagen nodig gezien grootte van de groep (74 EHBO-érs,
waarvan 4 externe/NN), daarna toetsing. Irene Koops (IK) heeft contact met instructeur.
Uitgangspunt: iedereen met EHBO-diploma volgt een oefendag en een competentiedag. Dan kan,
indien succesvol, het EHBO-diploma vernieuwd worden.
Actie: TD contact IK voor uitnodiging aan EHBO-ers
b. Waterhulpverlening TV: document is gepresenteerd bij groep die eerder betrokken was, en bij
instructeurs. Toelichting over presentatie. Bij eigen instructeurs: meeste (te) weinig tijd om les te
geven, grotere externe invulling nodig. Wel goede kartrekkers binnen de ZRB aanwezig. Discussie
over startbekwaam, daarna moet je het nog gaan doen; ga je dan wel een opleidingsovereenkomst
aan als iemand nog een aantal uren praktijkervaring moet doen? Benoemen als ontwikkelfase? RB
Zandvoort betaalt je opleiding: dan verwacht je ook iets terug: praktijkuren, zo benoemen.
c. Rij-opleiding O&G: uitgestelde besluitvorming vorig jaar -> wie neemt het over?
Bedrag van € 2500 beschikbaar en idem dit jaar. EB vraagt na hoe Bloemendaal dit regelt; indien dit
niet iets bruikbaars oplevert; dan volgende week telefonisch overleg om besluit te nemen.
6. Financiën
a. Teruggave BPM besproken. Onno gaat volgende week bellen of dit alles goed loopt. KvK loopt. Nog
probleem met verenigingslocatie.
b. Budget Vaarbewijs II – niet benut, wel interesse? Mogelijk via KNRM-expertlid? Actie op uitzetten
c. Accountsverklaring: streven om voor 3 april accountsverklaring te hebben geregeld
7. Interne- en externe communicatie: geen bijzonderheden
8. Rondvraag:
-Verzoek om agenda te structureren met toelichting bij agendapunten. Akkoord.

