Verslag bestuursvergadering ZRB 8 juni 2020
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Onno Joustra (OJ), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Ruud Willigers (RW) en
Trudie van Duin (TD) – verslag, postcommandant Kim Göransson (KG). Gast: kandidaat bestuursvacature
Verhinderd: Rob van Esveld (RE), postcommandant Roeland van Caspel (RvC)
1. Opening bestuursvergadering
a. RW opent de vergadering, agenda vastgesteld.
b. Bij conceptverslag 6 mei zijn enkele aanpassingen gedaan. Activiteiten doorgelopen.
c. Planning bijzondere activiteiten:
Actie: TV, vraag uitzetten om Rob Vos Sportdag te gaan organiseren, rekening houdend met de
beperkingen van de coronamaatregelen.
2. Operationele zaken met PC’s
a. Post Zuid: afgelopen week is de afgesproken constructie hoe AK verder gaat, gedeeld met de
posters. EB is nu tijdelijk aanspreekpunt voor de PC-vragen. Door de coronacrisis is de
samenwerking tussen de posten geïntensiveerd, dit werkt goed. Nu even geen verdere actie.
b. Post Noord: KG geeft aan dat er een goede opstart is met de 1,5 meter-regels. Voldoende
bemensing op de post, het lukt ook om posters met alleen EHBO te laten meedraaien. Op basis
van de eerste ervaringen zijn zaken verder aangepast, zoals informatieposters in het Engels en
Duits. De waterscooter wordt veel ingezet, vanuit de 1,5 meter richtlijn heeft die de voorkeur
boven een bootbemanning met meerdere lifeguards. Vraag vanuit nieuwe posters: is er een EHBOcursus?
Actie: TD, kijken of EHBO-cursus in de zomer mogelijk is, al dan niet met andere brigades samen.
Voor de lifeguard opleiding zijn 20 aanmeldingen, opleiding gaat i.p. uit van 12 cursisten.
Actie: TvV, zoeken naar alternatieve data voor LG-opleiding.
We moeten zorgen dat ondanks dat er maar beperkt mensen mogen komen op de post, men zich
wel voldoende verbonden blijft voelen. In weekend apart koffiemoment op de post instellen?
Actie: TD, agendapunt volgend bestuursoverleg
Bestuur spreekt de complimenten uit naar de werkgroep die de voorbereiding heeft getroffen
voor het openen van de posten, met alle coronamaatregelen. EB heeft de voorbereidingen ook
meegenomen in het overleg naar de regio, daarmee is een duidelijk positie voor de ZRB
verworven.
c. Meldkamerzaken: laatst met slecht weer één post open gehad, goede keuze. Door minder
activiteiten binnen de vereniging, ook minder tussentijdse lobby voor de postbezetting. Er komt
nog een hele zomer aan. Focus op houden.
d. Operationele zaken: het werken met coronamaatregelen is goed opgepakt. Toezicht op
coronamaatregelen op strand zijn boa-taak, is geen politietaak. En zeker geen ZRB-taak. Alles met
overlast op strand moeten we melden, we hebben een waarnemende rol. Door te melden brengen
we ook de noodzaak voor handhaving in beeld. Ook vondelingen moeten we melden. Afgelopen
week overlast van andere waterscooters. Deze onveilige situatie dus adresseren bij
verantwoordelijke partij. De huisartsen-EHBO post is nog niet open, ondanks eerder berichten.
3. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen:
-waterscooters zijn vervangen, bevallen goed. Bevestiging slet is ontworpen voor ons, daar zijn we
de eerste gebruikers van. Dit moet nog op basis van de eerste ervaringen aangepast worden. Nice
to know: oude impactvesten en helmen gaan naar RB Den Bosch.
Afgelopen week is een schade-incident geweest, aanvaring van nieuwe en oude RWC. Wordt via
de verzekering afgehandeld. Persoonlijk letsel lijkt er gelukkig niet te zijn.
-leverancier buitenboordmotoren is gestopt, door de coronacrisis. Garantiebepalingen van huidige
buitenboordmotoren blijft doorlopen en RWC blijven ze ook leveren. Dit betekent wel dat bond
moet overstappen naar andere leverancier voor de buitenmotoren.
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Actie: TV, kijken of het mogelijk is om nog materiaal van vanuit liggende voorraden te reserveren.
-Bond had landelijke uitvraag gedaan, daarop heeft TvV ZRB-lid aangemeld, dat bleek (een uur na
de uitvraag) al niet meer nodig te zijn; onduidelijke procedure. Deelnemers zijn nu RB Monster en
Hoorn.
Actie: TvV, verdere navraag doen hierover.
b. Huisvesting:
- post Zuid: i.v.m. corona zaken EHBO-kamer opgeknapt uit lopende budgetten. Dankzij de
vrijwillige leden van post Zuid is deze voor dit seizoen weer bruikbaar gemaakt, de rek is er echter
uit. Afspraak met de wethouder is niet doorgegaan, college is gevallen. Rioolpomp op de Noord is
uitgevallen, 18 jaar oud en 15 jaar geen onderhoud gehad. Is nu vervangen. Kraan op de Noordpost was kortgeleden niet meer te gebruiken; gemeente tot 10:00 uur de tijd gegeven op actie te
ondernemen, anders post noodgedwongen sluiten. Herstel is gerealiseerd. Nieuwbouw -> vanuit
driehoek wordt druk gezet op bouwteam. Gemeenten, architect, ZRB en de aannemer die het best
uit de aanbesteding kwam zitten nu weer aan tafel. Kunnen we inboeten op programma van
eisen? Er komen drie sessie, om de twee weken. TV geeft aan dat alert blijven van belang is, sinds
2012 zitten we al te schaffen aan de mogelijkheden. Gemeente is blij met architect; die snoeit, 6
kledinghokjes in plaats van 2 twee kleedkamers. Er is zelfs een suggestie gedaan om de boten
dagelijks mee te nemen naar het strand. Dit is niet werkbaar.
Actie: EB, OJ heeft factsheet jaarverslag nodig
Actie: TvV, vragen coach Sesam-academie voor support bij deze overleggen
4. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. EHBO is het mogelijk de oefendagen opnieuw in te plannen?
Actie: TD, zal Hetty contacten over de mogelijkheden
b. JBP
- mailwisseling over JBP-activiteiten, TV en BK hebben het besproken hoe de communicatie is
verlopen en waar ze elkaar niet goed hebben begrepen. Wie doet nu jeugd- en verenigingszaken?
Die taak ligt open. Voorlopig RW aanspreekpunt voor JBP.
Actie: TV & EB, mail opstellen gericht op belang JBP als kweekvijver, zomeractiviteiten opnieuw
als suggestie meegeven.
c. Waterhulpverlening -> waterscooterexamen: eerste en enige RB die het nu hebben gedaan, met
die ervaring kijkt KNBRD verder.
d. Rij-opleiding O&G: offerte DMC. Besluit: prijs is akkoord, ruimte voor 12 cursisten dit jaar. Er zijn
nu twee chauffeurslijsten, alleen een O&G lijst.
Actie: TD & EB, check herhalingstermijn brancherichtlijn ambulance.
Actie: EB, voorzet chauffeursselectie
5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen: geen.
b. Incident 28 mei: gebeurtenis besproken, evenals afwikkeling in de dagen daarna.
Opzet voor verbetermaatregelen volgt nog.
c. Bestuursinvulling:
-positief gesprek gevoerd met algemene kandidaat, voorstel om als kandidaat in bestuur mee te
draaien tot aan ALV. Besluit: bestuur gaat akkoord met voorstel.
Actie: RW, informeren kandidaat.
-andere kandidaat: voorstel mogelijke invulling bespreken
Actie: TV & EB, plannen gesprek
-voorzitterskandidaat: terugkoppeling gesprek, verdieping naar toekomst. Besluit: complexe
afweging, mede gezien warme belangstelling voor ZRB, toch niet verder met kandidaat.
Actie: TD, contact opnemen met kandidaat over afweging en besluit.
d. KNBRD-ledenvergadering 13 juni: EB doet ALV, OJ doet financieel, EB huishoudelijk reglement
e. VOG: nog verder uitwerken
f. Risk Assessment gemeente Zandvoort: door NIVZ.
g. Toelating nieuwe leden: PW -> bestuur stemt in.
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h.

Ter kennisgeving: Jaarverslag 2019: vastgestelde versie volgt, op overleg 1 juli vaststellen.

6. Financiën
OJ heeft bezwaar aangetekend tegen twee kwartalen wegenbelasting, is helaas niet mee ingestemd.
7. Interne- en externe communicatie
Veel (interne) communicatie geweest, nu geen aanvullende bijzonderheden.
8. Rondvraag
-TvV: op 20 juni zitten RedNed lifeguards op de kazerne, gaat om groep Texel. Hebben een andere
opzet cursus dan de ZRB.
-RW: heeft verzocht om (ontbreken van) gebruikersovereenkomst in overdrachtsovereenkomst
nieuwe college op te nemen.
-TV: op 19 juni komt T-mobiel op post Zuid, de antenne wordt dan vervangen.
-EB: er ligt een voorstel voor de kitezonering; alle ZRB-punten zijn nu verwerkt echter dit is nog niet de
versie die naar de gemeente gaat. Andere partijen moeten nog meelezen.

3

