CONCEPT Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Gehouden op 23 oktober 2020 in de kazerne te Zandvoort.
Aanwezige bestuursleden: voorzitter Ruud Willigers, secretaris Trudie van Duin, penningmeester
Onno Joustra, commissarissen: Ernst Brokmeier (tevens vicevoorzitter), Thijs van Vrijaldenhoven.
Ontvangen afmeldingen van leden zijn geregistreerd.
1. Welkom en agenda
Voorzitter Ruud Willigers opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom onder de
bijzondere omstandigheden van de coronatijd. Voorstel is om de Algemene Leden
Vergadering (ALV) zo efficiënt en kort mogelijk te doorlopen en eventuele inhoudelijke
uitwerking op een later moment te organiseren.
2. Bestuursmededelingen
Ruud Willigers haalt aan dat het zijn laatste vergadering is als voorzitter en bedankt de ALV
voor het in hem gestelde vertrouwen.
3. Vaststellen notulen ALV 2019
Vraag: in het conceptverslag staat bij de bestuursmededelingen een verwijzing naar MG,
onduidelijk is wie hier is bedoeld. Dit is Mirko Groenendijk, dit wordt in de tekst aangepast.
Vraag: Tom de Roode vraagt wat er nu vanuit het SESAM-rapport is opgepakt afgelopen jaar.
Ernst Brokmeier licht enkele zaken toe wat en benoemt als recent voorbeeld de
vrijwilligersovereenkomst, die nu op de agenda van de ALV staat.
Met dank aan het secretariaat voor de verslaglegging zijn de notulen vastgesteld.
4. Jaarrekening & jaarverslag 2019
De penningmeester licht de jaarrekening toe. 2019 is financieel gezien een goed jaar
geweest. De beoogde investeringen zijn gerealiseerd. Overschotten gaan terug naar de
gemeente. De boekhouding wordt dan ook geheel open en transparant aangeboden aan de
gemeente. De penningmeester heeft regelmatig contact met de gemeentelijke
veiligheidsmanager in Haarlem, die over de financiën gaat. Dat contact loopt goed. In 2019
zijn ook nog enkele financiële meevallers geweest, zoals de bijdrage via de Rabobank
Clubsupport-actie.
Martine Joustra vraagt na hoe ze in het jaarverslag de 398 EHBO-gevallen bij 401 mensen
moet interpreteren. De term ‘gevallen’ moet men lezen als ‘incidenten’. Een incident kan
meerdere slachtoffers omvatten, dus meerdere mensen. Over meerdere jaren heen kijkend
is dit een aantal dat rap oploopt. In 2019 is er een workshop registratie in het RHR geweest,
dit leidt ook tot betere registratie. Mogelijk speelt dat ook een rol. Complimenten voor
duidelijke factsheet.
5. Verslag & benoeming rekeningcommissie
Het verzoek aan de vergadering om het advies van de rekeningcommissie (Harry Lemmens,
Mark Snel, Jaap van de Hoed) om akkoord te gaan met de jaarrekening, wordt gevolgd. De
vergadering geeft onder applaus decharge. Roeland van Caspel biedt zich als nieuwe reserve
aan voor de rekencommissie 2020.
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6. Voorstel contributie
Het huidige contributiebedrag is € 15 per jaar. De vergadering vraagt of er leden zijn die
meer betalen dan het huidige contributiebedrag? De penningmeester bevestigt dat een klein
aantal leden meer betaald. De vergadering stemt in met het gelijk houden van het
contributiebedrag. De afdracht naar Reddingsbrigade Nederland komt sec vanuit de
contributie. Ruud Willigers spreekt verder specifiek zijn dank uit richting de donateurs.
7. Begroting 2021
De begroting heeft procesmatig hoofdbrekens gekost, omdat door de coranacrisis de
vergadering dit jaar niet eerder kon bijeenkomen. Het bestuur heeft daarop besloten de
begroting vooruitlopend op de vergadering als bestuur goed te keuren, zodat de financiële
plannen verder ingaan gezet konden worden. Voor 2021 staan nu een auto en boot al in
bestelling. De ALV stemt formeel in met de begroting 2021.
8. Bestuursverkiezing
Ruud Willigers bedankt eerst Rob Esveld voor zijn inzet in het bestuur, door ziekte heeft hij
zich moeten terugtrekken. De ALV wenst hem sterkte. Rob is afwezig vanavond, er is een
boeket naar hem gestuurd als dank-je-wel.
Ernst Brokmeier neem het woord over en richt zich tot Ruud Willigers. Hij memoreert dat hij
bijna vier jaar geleden Ruud verzocht om het voorzitterschap over te nemen gezien zijn
gemeentelijke achtergrond. Ruud heeft destijds ingestemd onder voorwaarde dat hij het zou
doen voor een periode van drie jaar. Ernst bedankt Ruud voor zijn inzet de afgelopen jaren,
waarbij hij regelmatig terug kon vallen op zijn gemeentelijke contacten. Ruud krijgt een
boeket overhandigt en een ZRB-reddingsklos. Ruud treedt hiermee af als voorzitter.
Ruud introduceert Cees Winkel als nieuwe voorzitter en vraagt de vergadering of zij instemt
met Cees als nieuwe voorzitter. De vergadering gaat met applaus akkoord. Cees licht zijn
achtergrond toe, als aanvulling op hetgeen al vermeld stond in de nieuwsbrief. Hij geeft op
enthousiaste wijze aan hoe hij zijn rol als voorzitter ziet.
Cees Winkel doet het voorstel om Pieter Winkel in de functie van commissaris te benoemen
als bestuurslid. Dit wordt onder applaus aanvaard. Ook Pieter had zich al in de nieuwsbrief
geïntroduceerd en geeft daar nu enige aanvulling op. Hij geeft aan graag vlot alle ins- en outs
van de brigade te willen leren kennen.
Cees Winkel doet het voorstel om Tim Kerkman in de functie van commissaris te benoemen
als bestuurslid. Ook hier gaat de vergadering mee akkoord. Tim Kerkman is voor de ALV al
een bekende, gezien zijn activiteiten op de posten. Hij houdt zijn introductie daarom kort.
Jubilarissen
Vanwege de coronamaatregelen zijn de jubilarissen vooraf aan de ALV geïnformeerd als
dat ze niet op de ledenvergadering worden uitgenodigd, zoals in voorgaande jaren de
gewoonte was. In de vergadering zijn echter wel drie jubilarissen aanwezig welke actief lid
zijn, zij zijn verrast met een ledenspeld en een mooi boeket: Lars Carree, Roeland van Caspel
en Lana Lemmens ontvingen hun speld voor 25 jaar lidmaatschap. Overige jubilarissen die
buiten de vergadering om een jubileumspeld hebben ontvangen zijn de heren Smit (50 jaar
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lid) en de heren Langelaar en Wiltenburg (beiden 25 jaar lid). Aan mevrouw Luttik
zal binnenkort de speld worden overhandigd voor 70 jaar lidmaatschap, evenals aan de heer
Van der Mije voor 50 jaar lid. De WVZ is ook 50 jaar lid!
9. Mededelingen portefeuillehouders & dagelijks bestuur
Operationele zaken
Omdat we al in najaar 2020 zitten, presenteert Ernst Brokmeier ook enige informatie vanuit
2020. Het opstarten in de eerste maanden van 2020 was met alle corona-regels lastig. Er is
met een kleine corona-werkgroep, met experts en vertegenwoordiging vanuit beide posten,
bekeken hoe de (operationele) zaken op de posten en bij alarmeringen goed georganiseerd
konden worden. De ZRB-corona-werkgroep heeft daartoe beleid gemaakt over verschillende
praktische zaken. In juni zijn beide posten open gegaan, daarbij mochten door de
coronamaatregelen niet te veel mensen (lifeguards/posters) tegelijkertijd op een post zijn.
Ernst geeft een groot compliment over hoe iedereen dit heeft opgepakt: ‘Daar kunnen we
trots op zijn’. Door het bijzonder mooie weer en de extra strandbezoekers hebben we in
Zandvoort zeer extreme drukke zomerse dagen gehad. De vraag is wel regelmatig gesteld
“hoe gaan we het morgen redden?”, verwijzend naar het aantal beschikbare posters. De
aanwezige posters hebben hard moeten werken. Via de nieuwsbrieven is iedereen
aangesloten gebleven. Ernst presenteert de voorlopige cijfers van 2020 met 716 inzetten tot
nu toe en benoemt daarbij dat de vergadering zich moet realiseren dat we in het voorseizoen
door corona bijna geen inzetten hebben gehad. Er zijn 129 baders/zwemmers uit zee
geholpen waarvan er zeker 30 personen niet zonder hulp uit zee hadden kunnen komen. Dit
zijn de cijfers uit het systeem, in de drukke dagen is niet alles geregistreerd. Om de
communicatie over gevaarlijke situaties te ondersteunen zijn er in de zomer nog extra
banners aangeschaft, welke aan de vloedlijn geplaatst konden worden. Helaas hebben we bij
herhaling geconstateerd dat de baders/zwemmers zich hier soms niets van aantrekken, ook
niet als we de situatie nog mondeling toelichten.
De twee rode vlag-situaties worden nog verder geëvalueerd, opdat dit qua procedure in de
toekomst minder onduidelijkheden oplevert. De gemeente is voor het instellen van de rode
vlag de verantwoordelijke partij.
PR & Communicatie
Zandvoort was dit seizoen veel in het nieuws. Ernst Brokmeier heeft samen met Idse Termaat
en Tijl Bluijs de PR & Communicatie-activiteiten ingevuld. Meeste nieuws was goed nieuws,
zo zijn er circa 50 interviews gehouden. Het tragische verdrinkingsongeval op 9 augustus viel
samen met 3 verdrinkingsincidenten diezelfde dag langs de gehele Noordzeekust. Naar
aanleiding van afgelopen zomer is men nu bezig met een korte film voor op social media met
een advertentie van de gemeente. Er komt mogelijk ook een pushbericht in meerdere talen
met een waarschuwingsbericht in de trend van “de zee is leuk maar kan gevaarlijk zijn”.
Iedereen die zich dan op het strand begeeft en zijn mobiel mee heeft, ontvangt dit bericht op
zijn mobiel. Andere partijen hebben ook belangstelling getoond om te helpen bij het veilig
houden en nog veiliger maken van het strand en de zee, dit is van TU Delft tot middelbare
scholieren. Allerlei partijen willen meedenken. Dat is een mooie ontwikkeling.
Huisvesting en & materiaal 2019/2020
Thijs van Vrijaldenhoven benoemt de opvallende slechte staat van onderhoud van beide
posten. Kwalificatie: alleen noodzakelijk onderhoud, dus geen investeringen. De tijdelijk trap
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op de Zuid wordt door de gemeente betaald. In de Najaarsnota van de gemeente is nu extra
geld vrijgemaakt o.a. voor schilderwerk op Noord. Voor de Noordpost wordt in het eerste
kwartaal 2021 onderzoek gedaan of het inhalen van (achterstallig) onderhoud nog rendabel
is. Als alternatief is tijdelijke (container)bouw genoemd. Op beide strandposten zijn de EHBOkamers opgeknapt en zijn de EHBO-bedden vernieuwd. Op post Noord kwam dit voort uit
een hygiëne-advies van de GGD, op post Zuid was het noodzakelijk om aan coronamaatregelen te kunnen voldoen. Thijs geeft verder uitleg over de komst van de 120 en de
vervanging van beide waterscooters. Beide waterscooters hebben al ruim 200 uren gevaren,
in een normaal zomerseizoen is dat 100 uur. Wel hebben we aanhoudende problemen met
de communicatie op/vanaf de waterscooters gehad. Dat heeft tot een lange zoektocht
geleid, huidige situatie is weer werkbaar. Dit jaar is er ook een buitenboordmotor vervangen.
Opleidingen 2019/2020
Dit jaar was een karig jaar voor opleidingen. De verkorte opleiding die in het voorjaar zou
starten kon door corona niet doorgaan. Na de eerst coronapiek was de ZRB wel de eerste
reddingsbrigade in Nederland die weer examens mocht doen, daarmee hebben we 6
lifeguards als gecertificeerde waterscooter-schipper erbij gekregen! En eind dit jaar doen 4
lifeguards nog chauffeurs-examen. In 2021 gaan we twee cursussen waterhulpverlening
geven zodat we genoeg plaatsen hebben voor iedereen, inclusief zij-instromers. Ook is er
aandacht voor vakbekwaam blijven. Landelijk beleid speelt hierbij ook een rol.
Voor de opleidingen in het zwembad geldt dat men in maart gestopt was met de gedachte
dat de opleidingen later dit jaar nog hervat zouden worden. Dat is door de corona anders
gelopen. Als zweminstructeursploeg heeft men na de zomer bij elkaar gezeten en is men
samen tot de conclusie gekomen dat hervatten niet op een verantwoorde wijze mogelijk
was. Reddend zwemmen betekent ook aan elkaar zitten bij het oefenen, dat was een van de
items die juist in de coronatijd voor een complex vraagstuk zorgde.
10. Introductie VOG
Trudie van Duin licht toe waarom het bestuur voorstelt om met een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) te gaan werken binnen de ZRB en vraagt hoe de vergadering hier over denkt.
Meerdere vragen worden besproken, niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden.
Moet ieder lid een VOG aanvragen? Opzet is om alle (actieve) leden van 18 jaar en ouder een
VOG te laten aanvragen, daar is de vergadering het mee eens. Dit wordt de
standaardprocedure bij nieuwe leden. Het secretariaat zet de aanvraag klaar en doet na
ontvangst een check van de ontvangen VOG. Ook de huidige leden krijgen de vraag een VOG
aan te vragen. De instructeurs binnen de ZRB werken al een aantal jaar met een VOG, net als
de bestuursleden. Bestuur zegt toe dat de vragen die overblijven, verder worden uitgezocht
en dan teruggekoppeld worden binnen de vereniging. Het aanvragen van de VOG is gratis
voor ZRB-leden.
11. Introductie vrijwilligersovereenkomst.
Trudie van Duin geeft een toelichting over het invoeren in 2021 van de
vrijwilligersovereenkomst, die aan de vergaderstukken was toegevoegd. De vergadering
vindt het voorstel te begrijpen, wel is de vraag of 8 uur per maand niet veel te weinig is. Het
bestuur licht toe dat de 8 uur minimaal is én dat je daarnaast ook in de toekomst je
(landelijke) bekwaamheidseisen hebt.
Extra: verloting aquarel Cornelis van Meurs
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Ruud Willigers trekt lootje om daarmee de winnaar van de aquarel te bepalen. De winnaar is
O.T Goransson.
12. Rondvraag:
Dick Drayer geeft aan dat hij verontwaardigd is dat het bestuur Center Parcs (zwembad) niet
heeft geïnformeerd na de zomer dat de opleidingen niet hervat/opgestart zouden worden.
Het zwembad heeft dit in de media gelezen. Het bestuur geeft een korte toelichting van de
gang van zaken en leest de mail aan het zwembad voor waarin zij hen informeert over het
niet hervatten/opstarten.
Cees Winkel sluit de vergadering.
Na de vergadering licht Thijs van Vrijaldenhoven aan geïnteresseerden nog de laatste stand
van zaken toe over de nieuwbouw van post Zuid.
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