Verslag bestuursvergadering ZRB 8 april 2020
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Onno Joustra (OJ), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ruud Willigers (RW) en
Trudie van Duin (TD) - verslag, postcommandanten Kim Göransson (KG) en Roeland van Caspel (RvC)
Verhinderd: Rob van Esveld (RE)
1. Opening bestuursvergadering
a. Opening: door de coronacrisis is het bestuursoverleg vorige week uitgesteld, nu bijeen via ‘jitsi
meet’.
b. Vaststellen agenda: geen andere punten.
c. Conceptverslag 4 maart: separaat rondsturen ter check, daarna op website plaatsen.
d. Planning: door de coronacrisis zijn voorlopig alle activiteiten stopgezet tot en met tenminste
28 april. Grote events zijn tot juni 2020 i.i.g. niet mogelijk.
2. Operationele zaken met PC’s
a. Zandvoort: net als alle reddingsbrigades is bij ons alles on hold behalve de alarmploeg; wel extra
communicatie geweest met alarmploeg over inzetmogelijkheden en beperkingen. Komende
weken mogelijk gerichter inzet alarmploeg: selecte inzet met kleiner groepje om mensen niet
onnodig risico te laten lopen op besmettingen. Basisinzet met 7 (S)LG is voldoende, als
voldoende chauffeurs beschikbaar. Wel nog communiceren benoemen dat (S)LG die in een hoogrisicogroep valt beter niet ingezet kan worden.
Actie: EB komende week verder uitwerken: voorbeeld-rooster, whatsapp groep bij extra inzet.
b. Regionaal: vorige week RHR-overleg -> in verlengde daarvan is koppeling gemaakt naar
beleidsoverleg via Jasper/RB Bloemendaal als liaison. Nu bij coronacrisis: vanaf deze week elke
dinsdag (regionale) samenvatting van ZRB en KNRM naar Veiligheidsregio, voor regio-overleg.
Actie: EB definitieve versie samenvatting delen met ZRB-bestuur.
c. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): nagedacht over 2 x 2 sets persoonlijke
beschermingsmiddelen voor RB, vanuit Veiligheidsregio aan te leveren, voor op 120 en 130.
Discussie: ZRB-vrijwilligers bij voorkeur niet in die situatie brengen dat zij (extra) risico lopen. Dit
is echter niet op voorhand altijd zo in te vullen. Als er wel verhoogd risico is (mogelijk besmet
slachtoffer), dan zijn instructie en/of beschermingsmiddelen nodig. Bril, geschikt mondmasker,
mogelijk schort. Handschoenen heeft ZRB zelf.
o Bij reanimatie: landelijke (tijdelijke) richtlijn -> massage zonder beademing, kan zonder
beschermingsmiddelen; als beschermingsmiddelen wel aanwezig, dan gebruiken.
o Indien ZRB als eerste aanwezig bij slachtoffer: voorkeur 1 (S)LG bij slachtoffer, voldoende
afstand houden, tenminste handschoenen dragen, andere (S)LG op afstand.
o Bij waterredding: gebruik beschermingsmiddelen eigenlijk niet mogelijk. Complex.
o Bij ondersteuning aan ambulance: corona niet uit te sluiten of bevestigd aanwezig? Dan
wachten we tot de ambulance er is en brengen ambulanceteam naar slachtoffer. (S)LG
houden bij slachtoffer(s) voldoende afstand. Ambulanceteam gebruikt PBM. Indien
ambulance verzoekt om hulp, dan ZRB ook PBM aantrekken als zij dichtbij slachtoffer
moeten zijn (<1,5 meter).
o Bij inzet bij vermoeden of bevestigde COVID-19 -> dan voorkeur voor vervoer door
KNRM. De 120/130 zijn minder makkelijk schoon te maken. Schoonmaken door
Veiligheidsregio laten uitvoeren? Zij zijn hierin getraind en hebben de juiste middelen.
Actie: EB afspraak schoonmaken/desinfecteren bij Veiligheidsregio inbrengen
Discussie: inzet junior LG -> junior heeft beperkte inzet t.o.v. (S)LG, daarmee niet de voorkeur.
Komende periode: afschalen -> nu nog geen kant en klaar plan voor -> volgen KNBRD.
d. Telefonische bereikbaarheid posten: discussie, willen we een bereikbaarheid creëren? Voor alles
gaat eigen veiligheid en dus niet inzetten op ongewenste toename inzetten door telefonische
bereikbaarheid. Telefoonbericht moet dus niet naar ZRB-contactpersoon verwijzen.
Actie: TvV -> onderzoeken optie tekstbericht opstellen met opmerking naar 0900-8844/112.
e. Post Zuid: organiseren overdracht PC-schap voor seizoen.

f.

Actie: bestuur -> continuïteit PC post Zuid borgen.
Post Noord: posters missen elkaar! Nadenken over vervangende activiteiten?
Actie: EB Vraag uitzetten voor organiseren vervangende verenigingsactiviteiten.

3. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen:
Overleg over mogelijkheid om op voorhand mal te laten maken omdat de firma Roodnat in
IJmuiden gaat stoppen. Voor 2021 en 2022 staat aanschaf boot op de planning. Straks moet
KNBRD op zoek naar nieuwe leverancier.
Actie: TvV/OJ -> uitzoeken mogelijkheid vroegtijdig bestellen twee mallen.
b. Huisvesting:
-nieuwbouw Zuid: nu niet echt de tijd om bij de burgemeester langs te gaan. Hopelijk binnen 3-4
weken meer duidelijk. Indien onvoldoende dan naar de raad toe vanuit ZRB;
-voor/met Pasen worden containers op de Noord door Paap neergezet. TK daarbij voor locatie;
-gebruik sportruimte Kazerne: ruimer openstellen mogelijk? Voor alsnog niet. In ieder geval
gelijke lijn met vrijwillige brandweer houden, aandacht hiervoor vragen;
- SRO heeft op post Zuid en Noord enkele klussen gedaan, deels puur voor het aangezicht.
4. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
-alle cursisten zijn gemaild over uitstel door coronacrisis -> uitstel van zwemproef, nog onduidelijk
hoe en wat over de weekenden in mei. Wanneer is dit wel duidelijk? Is op afstand lesgeven nog een
optie? Discussie volgt. TvV neemt vragen mee.
-Wanneer iemand met opleiding begint ontvangen ze ook de operationele nieuwsbrief.
Actie: TvV stuurt EB namenlijst cursisten voor operationele nieuwsbrief.
-Zwembad: opleidingen helemaal gestopt, iedereen is geslaagd en men krijgt het diploma
thuisgestuurd.
5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Bestuursinvulling: voorzitterschap: voortgang voorzitter besproken, nog geen kandidaten voor
opleidingen en operationeel.
b. Jaarverslag 2019: afstemmen voortgang, wel in gang zetten ook al is ALV uitgesteld.
Actie: bestuur -> jaarverslag opstellen,
c. Planning ALV: als vanuit overheid toegestaan is om met groepen bij een te komen, dan plannen.
Bekend maken datum tenminste twee weken van tevoren; mogelijk verzetten naar september
2020. Financieel: jaarrekening en bestuur moeten wel goedgekeurd worden.
Actie: bestuur -> nu instemmen jaarrekening en zo nodig t.z.t. in ALV bekrachtigen.
6. Financiën
-Jaarrekening goedgekeurd door accountant en kascommissie, en (zie punt 5) bij deze door bestuur.
Insturen met eerste deel van het jaarverslag, voor 12 mei a.s., in huidige vorm. Voor ALV meer
leesvriendelijk vorm (naar opzet van RB Monster).
-Begroting 2021 had al op website moeten staan voor huidige ALV. Voor volgende
bestuursvergadering klaar, moet in augustus ingediend zijn bij subsidiebureau gemeente Haarlem.
-de 130 is in augustus op kenteken gezet, wetgeving is veranderd. OJ gaat dit uitzoeken.
-Bestellen nieuwe auto 2021? Discussie mogelijkheden. OJ gaat dit uitzoeken.
7. Interne- en externe communicatie
-communicatie over coronacrisis via mail, algemene dingen via Facebook.
-TCO-opleiding is uitgesteld (VRK), wordt sessie alleen voor (senior)lifeguard.
-C2000 porto’s zouden uitgerold worden, recent veranderingen qua mensen bij VRK, nu lijkt het weer
anders te worden. Uitgangspunt was/blijft een porto per voertuig.
-NRV-informatie KNBRD, loopt niet soepel, vanuit KNBRD excuus, recent wel info ontvangen.
8. Rondvraag
Geen.

