Verslag bestuursvergadering ZRB 7 januari 2021
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Onno Joustra (OJ), Tim Kerkman (TK), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Cees
Winkel (CW) en Trudie van Duin (TD) - verslag. Postcommandanten: Kim Goransson (KG), Roeland van Caspel
(RvC)
Verhinderd: Pieter Winkel (PW)
1. Opening bestuursvergadering
a. CW opent de vergadering, agenda vastgesteld.
EB: is de opzet van de bestuursvergadering met PC’s akkoord, of doen we dit anders? Besluit: we
houden deze opzet aan waarbij de bestuursaangelegenheden als laatste op de agenda staan, PC’s
i.i.g. bij eerste deel overleg altijd uitgenodigd.
b. Conceptverslag overleg 2 december besproken, enkele aanpassing en daarmee vastgesteld.
c. Acties vorig overleg
Actie 2a: PC-schap Zuid staat nog open, afspraak vandaag inplannen door PW, blijft staan
Actie 2a: doorgeven input vanuit postersoverleg, nog doen samen met PW/EB, blijft staan
Actie 4e: TV maakt voorstel vakbekwaamheid, blijft staan, TD haakt aan
Actie 5b: EB/TV/TD voorbereiden afspraken incidenten-afwikkeling, blijft staan
Actie 5f: TD checkt interesse, is uitgezet doch geen reactie ontvangen. Blijft staan.
Overig acties staan op de agenda van dit overleg.
d. Planning bijzondere activiteiten 2021
-aftrap 100-jarig bestaan a.s. maart; maart ‘22 is jubileummaand. CK heeft tijdspad gemaakt
Actie: EB tijdspad CK bespreken bestuursoverleg februari
Actie: EB werkgroep jubileum, navragen coördinatie
2. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Actualiteiten:
-Noordpost: schilders hebben post noord geschilderd, posters hebben zelf binnenkant geschilderd.
-Zuidpost: geen nieuws, anders dan dat het plan deze maand in de raad komt. EB is gebeld door
het Haarlems Dagblad, nog onduidelijk of de journalist een artikel gaat schrijven.
-Kazerne: gesprek n.a.v. mailwisseling TV zal eerdaags plaatshebben, TV en TK sluiten daarbij aan.
-Vaartuigen: 129 over naar RB Weststellingwerf, onze nieuwe boot is in aanbouw
-Voertuig is besteld
-Verzekeringsdossiers: er lopen twee dossiers
OJ: factuur afhandeling schade incident waterscooters valt binnen 1000 euro eigen risico
OJ: schade van de kitelijn, daarover is schadebehandelaar weer benaderd. DAS heeft de zaak
onder zich. Verzekeringsmaatschappijen moeten er samen uitkomen. Benadeelde blijkt mail van
ZRB niet te hebben ontvangen, bij zijn e-mailadres is de “van” uit zijn naam weggevallen.
Actie: TD zendt benadeelde nogmaals de mail, nu met het juiste e-mailadres
3. Opleidingen en Jeugd- en verenigingszaken
a. Actualiteiten
-Recreatieve opleidingen:
Zwembad: OJ: momenteel geen activiteiten, na zomer 2021 weer opstarten
JBP: wie is aanspreekpunt na vertrek RW? Komt straks aan bod bij verdelen van commissarissen
-Wateropleidingen:
Lifeguarding: willen we evt. buiten de ZRB werven? Er zijn (nu) nog plekken beschikbaar. PC’s zijn
betrokken bij (intern) werven deelnemers, evenals BK en DD. PC’s zijn niet op detail bekend met
wie zich al aangemeld hebben. Aanmeldingen lopen via TV, via opleidingen@zrb.info.
Enige discussie volgt op het opstellen van de deelnemerslijst, het werkt twee kanten op, posters
zijn geïnformeerd en men kan zich aanmelden, wel opletten dat dit voldoende duidelijk is voor
eenieder, ruimte houden voor gesprek. Degene die zich vorig jaar hadden aangemeld voor de LG,
zijn nu ook weer uitgenodigd door TV.
Actie: TV intern reminder versturen, via app of mail
EHBO: mooi resultaat gezien alle geslaagden. Is de opleiding met MS geëvalueerd?
Nog niet, want EHBO zit nog niet bij een commissaris, wel oppakken.

Actie: evalueren EHBO-opleiding
4. Operationeel
a. Actualiteiten
-We zijn ‘’gesloten’’.
-Nieuwjaarsduik: was goed geregeld, er is coronaproof gewerkt. Wel de nodige “wildduikers’’, dit
heeft niet geleid tot inzet o.i.d. De 120 heeft wel de traumaheli geassisteerd na landing op het
strand, zij hadden een inzet in het dorp, vlak bij de boulevard. Betrof dus geen regulier
inzetverzoek, er is een aanbod vanuit ons gedaan naar de MKA. Werd gewaardeerd.
-Alarmeringssysteem: vervanging staat op de begroting 2021. Denk erover na wat we willen, denk
ook aan hard piket regeling. Hiervoor is een budget beschikbaar van 2500 euro. Is het
alarmeringssysteem dat eerder ter sprake is gebracht nog een idee? Daarmee kun je bevestigen of
je wel of niet reageert op de inzet. Dat systeem is zeker bestuderen waard.
Actie: TV inventariseren wensen t.a.v. alarmeringssysteem
5. Algemene bestuursaangelegenheden
a. Actualiteiten
-Vrijwilligerspunt gemeente met aanvraag: sturen we beleidsstukken toe? Vanuit de ZRB gaat dit
niet om veel documenten, we kunnen verwijzen naar landelijke stukken. Verwachte voordeel voor
ZRB is beperkt, voor gemeente wel nuttig.
Actie: TD reageert, met CW in cc
b. Ballotage: nieuw lid – J. Luiten. Is akkoord.
Actie: TD stuurt mail als welkom nieuw lid, met PC in cc
6. Financiën
a. Actualiteiten
OJ: geen bijzonderheden. Komende week jaarrekening opmaken. Dat is agendapunt
bestuursoverleg februari.
7. Interne- en externe communicatie
a. Actualiteiten
Enige media-aandacht voor het wildduiken, verder geen bijzonderheden.
8. Goed bestuur:
a. Gezamenlijk doornemen document bestuurstaken, is opgesteld door EB en vanmiddag (6 januari)
gedeeld per mail. Geeft structuur aan verdeling taken, op hoofdlijnen en in detail. Biedt goed
houvast.
Actie: EB delen aangevulde document bestuurstaken
9. Rondvraag
-TD: aanvullingen bij voorgestelde overleg data? Vanwege GP is het zinvol om overleg september naar
voren te halen, combineren met augustus? Is akkoord.
Rond 22:10 uur sluiting overleg.

