Verslag bestuursvergadering ZRB 6 mei 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 (RvE)
1. Opening bestuursvergadering
a. Vaststellen agenda; vergadering per Zoom i.v.m. maatregelen coronacrisis
b. Conceptverslag 8 april
o actie: PC’s-EB-MG in klein comité voorbereiding alarmploegoverleg
o actie: 0900 nummer: niet uitgevoerd, laten we vervallen
o actie: KG zwembad-instructeurs in teamtalk toevoegen, KG vraagt na of ze dit willen
o actie: voortgang voorstel investering materiaal ontvangen via VRK bij OJ, met termijn en
aankondiging vanuit VRK dat brief vervangen rompen er aankomt
-Alle zwembaddiploma’s zijn rondgebracht, met tegoedbon ijsje bij de Oude Halt. Mooi initiatief!
c. Planning 2020 aanpassen
-ALV: enige noodzaak -> ruimte creëren in bijzondere omstandigheden, verzetten naar oktober.
Actie: EB, info aan alle leden sturen, aanbieden mogelijkheid om bestuur apart te spreken.
2. Operationele zaken met PC’s
a. Impact maatregelen coronacrisis: uitleg overleg VRK multidisciplinair, input exit strategie RB
-wat is noodzakelijk om (beperkt) te kunnen opstarten?
-welke rol vervult RB bij versoepeling strandmaatregelen?
-andere zaken die van belang zijn voor ZRB?
Beleid ZRB is nu om niet preventief actief te zijn. Vanaf 1 juni gaan strandtenten open, VRK moet
dit nog uitwerken op detail. Nu alleen uitruk met alarmploeg. Verwachtingen voor straks zijn dat
alles wel anders zal moeten dan we gewend waren, om zo de besmettingsrisico’s minimaliseren.
KNBRD heeft een expertgroep, levert de nodige informatie aan. Is soms conflicterend met ander
beleid. RB Bloemendaal vertegenwoordigt regio in expertgroep. Van belang is dat wij niet zijn
vrijgesteld om met vier mensen in een auto te zitten; of directeur VRK hier toestemming voor
geven is onduidelijk. Bij ZRB ook zelf aan de slag voor ZRB-afspraken/protocollen, samen met
enkele posters die ook beroepsmatig hier al mee bezig zijn. Ook stickers met 1,5 meter enz. vanuit
gemeente plakken voor passanten/binnenlopers. Avond plannen met onze posters voor start op
1 juni; dan uitleggen: hoe doen wij het praktisch?
Actie: allen, kosten voor corona-maatregelen apart indienen bij OJ
Actie: EB, posterbijeenkomst plannen
b. Post Zuid -> Invulling post Zuid PC verder uitrollen.
Actie: EB, polsen opties PC
c. Post Noord: posters verlangen naar start seizoen.
d. Meldkamerzaken: recente DIA-inzet was echt aan de waterlijn, geen openbare weg
3. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen: 130 voor APK en onderhoudsbeurt, bij de 120 zijn laatste zaken aangepast;
volgende week zijn nieuwe waterscooters gereed-> twee oude inleveren, twee nieuwe terug.
b. Huisvesting – wordt steeds schrijnender, onveilige situaties liggen op de loer, is bekend bij
gemeente. Situatie moet bij de voorjaarsnota gemeente besproken worden. Hoe lang is deze
situatie nog houdbaar?
Actie: RW & TV, afspraak maken met wethouder Berendsen
4. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. EHBO -> door coronacrisis is er uitstel voor het verlopen van de diploma’s.
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b.

c.

d.

e.

JBP: de JBP’ers zijn door JBP-crew geïnformeerd dat JBP in 2020 niet doorgaat. Daaraan
voorafgaand heeft geen afstemming met bestuur plaats gevonden.
Actie: TD & EB, terugkoppelen JBP-crew afstemming bestuur.
Waterhulpverlening: wat kan er nog gerealiseerd worden in 2020? Moeten rekening houden met
landelijke richtlijnen. Hebben nu een grote cursistengroep, ongeveer 28 posters. Eind mei is meer
bekend over wat mogelijk is qua opleidingen. Op dit moment is het alleen te verantwoorden dat
we de RWC-opleiding organiseren, dat zijn 6 cursisten en vindt buiten plaats.
Actie: TvV, RWC-opleiding plannen en cursisten informeren
Rij-opleiding O&G: EB licht toe hoe het in Bloemendaal gaat. Voorstel: overwegen theorie-avond
vanaf volgende jaar samen met Bloemendaal plannen. En daarbij rijtraining van dagdeel met zijn
2-en. I.v.m. gereserveerd budget voor ZRB dit jaar realiseren.
Actie: EB, opstellen notitie rijtraining
NRV-opleidingen: enige toelichting wordt gegeven. Mailwisseling vanuit bond loopt niet helemaal
gestroomlijnd. Als Kennemerland maken we er al jaren geen gebruik van landelijke rampenpot.
Dat kan nu wel voor opleidingen, o.a. vaarbewijs, marifoon. Welke behoefte is er binnen de ZRB?
We hebben niemand op de lijst staan voor het vaarbewijs geen lijst en wij hebben geen
vaartuigen met marifoon. Wel mogelijk aansluiten voor O&G, C2000 en mogelijk ook rijbewijs E
achter B.
Actie: EB, reactie per mail naar RVR

5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen ALV: verplaatsen naar 23 oktober 2020
b. Brief gemeente: protocol herstart activiteiten: ZRB-strandactiviteiten vallen onder VRK, zwembad
is al afgerond.
Actie: EB & TD, gemeente informeren dat we afstemmen met VRK, misschien zwembad half
september weer in gebruik te nemen.
c. Bestuursinvulling: proces voor voorzitter weer oppakken
Actie: TD, afspraak inplannen voorzitterskandidaat, met DB
Andere (bestuur) vacatures: gesprek over getoonde belangstelling. Opties besproken.
Actie: TD, gesprekken plannen met belangstellenden.
d. Jaarverslag 2019: afstemmen voortgang, zit er top uit.
Actie: reageren per mail naar EB, volgende bestuursvergadering verslag vaststellen.
e. VOG: uitleg werkwijze, besluit om deze zomer operationeel te maken, check lijn RB Amsterdam
Actie: TD, aanpassen opzet
6. Financiën
a. Begroting 2021; motor ontbrak; is aangepast. Meenemen: behoefte vervanging
reanimatiepoppen? Dit kan vanuit giften voor algemene brigade-activiteiten, hoeft niet in de
begroting. Besluit: instemming bestuursvergadering op begroting.
b. Zeecontainers Noord worden slecht, moeten nog in vervangingsschema opnemen.
Actie: OJ, nader onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
7. Interne- en externe communicatie
-Communicatie over lokale coronamaatregelen zijn met burgemeester en KNRM telefonisch afgestemd.
-Gisteren zijn proefopnames gemaakt voor RTL – SBS over corona, met EB.
-Klapactie voor zorgverleners: vraag voor deelname door ZRB is kort van tevoren binnengekomen, PC’s
waren beschikbaar en zijn daarop direct ingezet. Vraag is niet verder uitgezet.
8. Rondvraag
- graag de PC’s ruim vooraf informeren wanneer de 120/130 gepland van het dorp gaan
- verslag vorig bestuursoverleg: punt 7 aanpassen in conceptverslag, moet zijn (S)LG.
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