Verslag bestuursvergadering ZRB 12 augustus 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). Gasten kandidaat-bestuursleden: Tim
Kerkman (TK), Cees Winkel (PW) en Pieter Winkel (PW)
Verhinderd: Rob van Esveld (RE), postcommandant Roeland van Caspel (RC)
1. Opening bestuursvergadering
a. RW opent de vergadering, agenda vastgesteld.
RW heeft contact opgenomen met RE n.a.v. mailbericht. RE heeft aangegeven zich helaas door
zijn ziekteverloop als bestuurslid terug te trekken. Verdrietig bericht.
b. Conceptverslag 1 juli en acties besproken.
c. Planning bijzondere activiteiten 2020
23 oktober
ALV bij inschrijving
2. Operationele zaken met PC’s
a. Operationeel: EB: vooral gezellige en drukke hittegolfdagen. Aantal inzetten enorm, eerder
record gebroken. We gaan nu al over de cijfers van vorig jaar heen, terwijl er door corona geen
voorseizoen was. Een van de weken waren er zoveel strandgasten dat het voor beide posten
amper bij te houden was qua hulpvragen en preventieve inzetten. De samenstelling van
strandpubliek speelt daarbij een grote rol. Zondag 10 augustus was een extreem drukke dag.
De hele dag is er veel aan preventie gedaan. Baders en zwemmers reageerden niet altijd
verstandig als ze worden aangesproken. In begin van de avond was een verdrinkingsongeval.
De reddingsactie verliep goed. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd, doch dit was
zonder succes. Afgelopen week zijn er meer banners aangeschaft met waarschuwingsteksten.
Door de langdurige hittegolf wel verschillende momenten actief LG moeten oproepen om
voldoende postbezetting te realiseren. TV vult aan dat dit ook voor de hittegolf al regelmatig
aandacht vroeg. Ook de beperkingen van de coronamaatregelen spelen hierbij een rol.
Actie: EB rode vlagprocedure bespreken met gemeente.
b. Post Noord: schoonmaak post laat af en toe te wensen over, zeker als het gaat om het sanitair.
Goede instroom van nieuwe leden, vraagt tegelijkertijd om voldoende LG om operationeel uit
de voeten te kunnen. Coronamaatregelen zorgen er ook voor dat LG minder vaak op de post
zijn. Geen postersoverleg geweest in zomermaanden.
c. Post Zuid: iedere vier weken is er een postoverleg, dat loopt goed.
d. Meldkamerzaken: we hebben nu C2000 porto’s, die zijn erg welkom. Vraag is of dit zo kan
blijven? Uitnodiging vanuit de VRK staat om met hen hierover opnieuw te overleggen.
e. Coronamaatregelen: paviljoens blijven (langer) staan, is dat voor ons voor dit jaar een
verlenging van het seizoen? Is het duidelijk wat de gemeente hierover voor ogen heeft?
Actie: EB/RW bespreken met wethouder.
Discussie over bespreken met wethouder van toename inzetten ZRB in avonduren, veelal niet
gebonden aan preventie verdrinking maar meer aan drankgebruik en incidenten op en om de
paviljoens. Is dat onze core business? Ja, daar zijn afspraken over gemaakt, is een eerste
hulptaak. Tot hoever gaan die, wanneer hoort het wel specifiek thuis bij de ambulancezorg? En
dit zorgt voor lange dagen/avonden op de posten. Voorstel om het convenant hierop na te
lezen en voor volgende keer de kerntaken ZRB te agenderen
Actie: TD convenant en kerntaken agenderen op een volgend bestuursoverleg.
3. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Voer- en vaartuigen
-veel gebruikt afgelopen weken, en er gaat af en toe wat stuk dat gerepareerd kan worden.
Geen buitensporigheden.
-met jetski is dubbele aantal uren gevaren in vergelijking met andere zomermaanden.
Communicatie met/vanaf de jetski is lastig, er is storing op een bepaald gebied voor de kust.

Nagekeken hoe dit kon: een kabel zat niet goed, software gecheckt, alles er op en eraf gehaald.
Lastig om precies te vinden wat nu niet goed was/is. Mogelijk ligt het in de software van de
bedienkop. Zelfde communicatieset zit in de boot, die doet het goed. Men lost het op met een
porto, maar die hoort de schipper weer niet bij harder varen.
-hoe zit het met de twee rompen? Worden in september gemaakt door Roodnat. Opslag bij
Reddingsbrigade Nederland.
Actie: TV stuurt bevestigingsmail hierover naar Reddingsbrigade Nederland.
b. Huisvesting:
-gesprek met wethouder Bluijs over vastgoed; aandacht gevraagd voor het niet uit te voeren
van het onderhoud van post Noord, men gaat nu uit van de laagste onderhoudsconditie. Dit
wordt meegenomen in de gemeentelijke najaarsnotitie.
-gebruikersovereenkomst kazerne: destijds stuk gelopen op praktische inhoud, bij herhaling
gestrand, kazerne Zandvoort is ondertussen overgegaan in vastgoed VRK. Enige wat op papier
staat is de interne verdeling van de ruimtes van de kazerne bij de nieuwbouw. Nu worden we
als het ware gedoogd. Inschrijving van ZRB bij KvK kon hierdoor niet correct worden ingevuld.
-nieuwbouw Zuid: TV geeft uitleg van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Huidige
verwachting is dat het opleveren van de nieuwbouw niet eerder zal zijn dan in januari-april
2022 en dat het dan gaat om een kleiner variant van het oorspronkelijke plan, welke iets verder
van de zeereep komt te liggen.
-noodtrap post Zuid: huidige noodtrap is gehuurd en er is een nieuwe houten trap gekocht.
c. Mailvraag drone: voor dit moment: we staan er wel voor open, nemen nu geen initiatief.
Actie: TV informeert mailer
4. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. EHBO: oefendagen, aanmeldingen lopen.
b. Zwembadzaken: Center Parcs is open doch exclusief voor gasten, volgen richtlijn hoofdkantoor
in Frankrijk. Daarmee kan het brevetzwemmen niet starten.
Actie: RW neemt contact op met wethouder Van Haeften, indien niet succesvol alternatieven
bespreken zoals andere zwemlocaties.
c. JBP: JBP dag is niet doorgegaan, door de te zomerse omstandigheden
d. Waterhulpverlening: opleiding met externe instructeurs wordt doorgeschoven naar volgend
jaar, dan starten met twee groepen; aanvulling vanuit eigen instructeurs – volgend jaar
1e cursus externe instructeurs, 2e cursus interne instructeurs, deze motiveren voor bijdragen.
e. Chauffeursopleiding: 4 kandidaten. Maandag jl. competentietest, allen geslaagd. Vrijdag a.s.
PvB chauffeurs.
f. Rij-opleiding O&G: nog afhandelen
Actie: EB offerte tekenen
g. Bekwaamheidsavonden najaar/winter 2020: voorstel trainingsdag ‘professioneel omgaan met
dreigende verbale en fysieke agressie’ besproken. Is er behoefte aan een hele dag, of kan het
korter? Dit is wel een uitgebreid voorstel. TD houdt pleidooi om in het kader van
vakbekwaamheid de training aan te bieden voor (beperkt aantal) actieve leden, dit laatste
omwille van zaalruimte. Discussie: we moeten ook onderwijs aanbieden vanuit de nieuwe
competentielijn. TV vindt training passend, haalt recente casuïstiek aan. Geen verplichting
voor posters. Bovendien past ontwikkeling ook bij SESAM adviezen voor winteractiviteiten. OJ
steunt idee, financieel akkoord. Evt. bij open plekken Bloemendaal. Besluit: akkoord met
voorstel/offerte.
Actie: TD regelen bekwaamheidstraining.
h. Redvloot: deelname 10 oktober aan alternatieve Landelijke Oefening NRV 2020? Dit gaat in de
nieuwsbrief, is er animo dan kan het doorgaan en anders niet.
Actie: EB bericht in nieuwsbrief
5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Mededelingen: Burgemeester heeft veel aandacht voor onze activiteiten.
b. Incidentenafwikkeling:
-schadeclaim kite, ligt bij Reddingsbrigade Nederland.

c.

d.
e.
f.

g.

h.

-incident met waterscooters: verbeterpunt vanuit voorval is om de procedure bij een incident
(met/zonder persoonlijk letsel) uit te schrijven als werkproces.
-verdrinkingsongeval: is dit voldoende besproken? Op post is geëvalueerd, hoe wil het bestuur
hierover geïnformeerd worden? Discussie: wat is er vastgelegd qua procedure? Evaluatie
opslaan bij secretariaat en in RHR toevoegen dat er een aparte evaluatie is? Eventuele
verbeterpunten oppakken! Is er behoefte aan opvang van betrokken posters? Oog houden op
het voldoende kunnen oppakken van de signalen.
Actie: TD Richtlijn delen binnen bestuur.
ALV: voorbereiding 23 oktober in kader van coronamaatregelen aanmelden indien men
aanwezig wil zijn. Past dit binnen de kazerne-ruimte dan daar organiseren, bij meer
aanmeldingen uitwijken naar uitrukhal of andere locatie. Stemming kandidaat-bestuursleden
staat op agenda, mogelijk meer belangstelling. Decoratie jubilarissen gaan we op ander
moment organiseren.
Actie: bestuur: agenda ALV bespreken op 9 september.
Actie: CK/TD jubilarissen informeren
Voortgang vaccinaties en VOG: loopt.
Risk Assessment gemeente Zandvoort: nog geen terugkoppeling ontvangen.
Voortgang ondersteuning Sesam-academie: RW stelt voor om een besluit hierover bij het
nieuwe bestuur neer te leggen, dus na de ALV.
Actie: TD rapport, PvA en brief Sesam-academie delen met nieuwe bestuursleden
Nieuwe inschrijvingen: toelating akkoord voor 6 nieuw leden. Aanmelding 1 nieuw lid
overleggen of begunstiger passender is.
Hoe zorgen we voor een goede binding met de nieuwe leden/zij-instromers? In september
nieuwelingen uitnodigen. TK geeft enige tips vanuit het werken met brandweervrijwilligers. Er
is binnen de ZRB geen profiel voor nieuwe leden. Vrijwilligersovereenkomst komt op de ALV.
Actie: RvC, KG, TK, PW en EB maken opzet welkomst- of introductiebijeenkomst.
Planning bestuursoverleggen 2020/2021: 9/9 voorbereiding ALV, woensdag is verder oké,

6. Financiën
Overzicht strandbewaking en de vereniging met zwembadactiviteiten: OJ licht deze toe. Verdieping
op de gekochte digitale middelen bij de verbindingen. Nieuwe trap staat apart genoemd. Subsidie
zwembadhuur gaat terug naar gemeente wanneer zwemmen niet door kan gaan.
7. Interne- en externe communicatie
Mail van EB vanmiddag over voortgang alle social media.
College van B&W heeft op 19 augustus een mooie advertentie in Zandvoortse Courant laten
plaatsen om de KNRM en de ZRB te bedanken voor de enorme inzet en inspanningen.
8. Rondvraag
-Aanbod voor aquarel reddingsbrigade: kunnen we op dit moment een veiling organiseren zoals
voorgesteld door de kunstenaar? Aanbod is genereus, op dit moment lastig te organiseren vanuit
ZRB? Andere mogelijkheden op iets langer termijn?
Actie: EB/TD overleggen met kunstenaar
-september geen bestuursoverleg, alleen voorbereiden ALV? Akkoord.

