Verslag bestuursvergadering ZRB 3 maart 2021
Aanwezig: Ernst Brokmeier (EB), Onno Joustra (OJ), Tim Kerkman (TK), Thijs van Vrijaldenhoven (TvV), Pieter
Winkel (PW), Cees Winkel (CW) en Trudie van Duin (TD) - verslag. Postcommandanten: Kim Goransson (KG),
Roeland van Caspel (RvC).
1. Opening bestuursvergadering
a. CW opent de vergadering, agenda vastgesteld met extra punten: wetgeving, nieuwe leden.
b. Conceptverslag overleg 3 februari besproken, enkele aanpassingen en daarna vastgesteld.
c. Acties vorige overleggen doorgenomen en geactualiseerd
d. Planning bijzondere activiteiten 2021 aangevuld
- 18 maart
Kick-off watersportzonering, EB & KG luisteren mee
- 27 maart
99 jaar ZRB - aftrap 100-jarig jubileum
- 27 maart
strand-meetup 27 maart in Haarlem/digitaal, deelname PW
- 10 april
digitale oefening NRV
- 21 april
KNBRD beleidsvoorbereidende vergadering (BVV)
- 16 mei
examens lifeguarding/specialisaties
- 4 juni
ZRB ALV 2021
- 5 juni
KNBRD AV 2021
- 20 juni
examens lifeguarding/specialisaties
2. Voer- en vaartuigen, huisvesting en materiaal
a. Actualiteiten
-120 is klaar na reparatie
-130 nieuwe voertuig komt volgende week aan in Nederland. Nog beoordelen of de brancard met
een slachtoffer erop én met de mechanische reanimatiepomp (Lucas) aangesloten er goed inpast
Actie: TvV geeft OJ seintje indien 130 op kenteken komt.
-Vaartuigen zijn ook bijna op orde, er zijn drie nieuwe motoren aangeschaft.
-Huisvesting: Zuidpost geen nieuws. Noordpost: containers worden erg slecht, meenemen in
begroting voor 2022
Actie OJ formele offerte containers aanvragen
-Nieuwe reddingsvesten zijn binnen
3. Opleidingen
a. Recreatieve opleidingen (zwembad/JBP):
-JBP-instructeurs: komt straks terug
b. Waterhulpverlening (lifeguarding/specialisaties):
-cursus voorjaar: er zijn totaal 31 kandidaten, TvV heeft individueel gesprek gevoerd met alle
cursisten. Er is een digitale introductiebijeenkomst geweest. Het voelt goed zo veel enthousiasme.
Op de valreep zijn nog 2 externe cursisten aangemeld, indien nodig dan kunnen zij nog bij de
EHBO-cursus aansluiten, is afgestemd met MS. Daarna kunnen zij aan de cursus lifeguarding
deelnemen.
Actie: PC’s houden op kort termijn gesprekken met laatste nieuwe cursisten/kandidaat-leden
-Hoe gaan we om met VOG voor de instructeurs? Bij cursus lifeguarding zetten we zelf 3 externe
experts in, bij rij-opleiding huren we een bedrijf in. Besluit: per keer bekijken, voor nu de
instructeurs lifeguarding VOG laten aanvragen. Voor rij-instructeur geldt dat niet, dat loopt via
bedrijf.
Actie: TD/TvV aanstellingsbrief nalopen en aan instructeurs LG toezenden
Actie: EB website vermelden dat de LG-cursus dit jaar vol zit
-Schippersopleiding wordt versneld afgerond, kandidaten zijn al twee jaar bezig.
-Voor SLG-specialisatie licht TvV de opzet van de cursusdagen toe. Een deel omvat persoonlijke
ontwikkeling en een deel gaat in op het geven van sturing binnen een vrijwilligersorganisatie.
Daarbij expertise van buitenaf inhuren om dit te trainen. De externe training ook aanbieden aan
huidige SLG’s. Bestuur is positief over opzet SLG-cursus, TvV kan opzet verder uitwerken.
-Groep 2 training voor optische en geluidssignalen wordt gepland.

4. Jeugd- en verenigingszaken
a. Actualiteiten:
-KG licht de voorzet afspraken jeugdleden toe. Verdieping volgt, is dit een richtlijn, protocol?
Bestuur ziet dit puur als afspraken voor op beide posten. Kunnen de PC’s dit zelf vaststellen? Ja.
Zinvol om definitieve afspraken op post te hangen én in strandmap toe te voegen. Dienstdoende
SLG kan bepalen of er in voorkomende gevallen afgeweken wordt van de afspraken. Bij het
definitief maken van afspraken ook JBP-crew betrekken, afspraken worden post-overstijgend
opgesteld. Graag document nog nalopen op correct gebruik termen poster en JBP-A, B en C.
Actie: KG/TK werken afspraken verder uit.
5. Operationeel
a. Actualiteiten:
-post openstellen: bij drukke weekenden posten open vanaf heden, communiceren over wanneer
wel en wanneer niet. Besluit: onder voorwaarden gaan de posten open.
Actie: EB communiceren in nieuwsbrief over open gaan posten bij drukte/onder voorwaarden.
-NV en PC-schap post Zuid besproken. Bestuur is positief. Bestuur stelt PC aan, is procedure voor.
Actie: PW contact NV.
b. Postersoverleg 26 maart: voorstel om dossierhouders relevante info te laten vertellen, is
postersoverleg en geen ALV. Begin seizoen postersoverleg met beide posten plannen en
gezamenlijke afsluiting, daar tussen een of meerdere postersoverleggen per post.
c. Voortgang vlaggenprotocol: nu geen bijzonderheden.
6. Algemene bestuursaangelegenheden (agendapunt is grotendeels verzet naar extra overleg
10 maart i.v.m. beperkte beschikbare bespreektijd; verslaglegging 10 maart is in deze notulen opgenomen)
a. Actualiteiten:
-document bestuurstaken & overdracht portefeuilles: doorgenomen en verder aangepast,
document staat op de ZRB-drive.
Actie: EB overzicht blad 1 document breed communiceren, rest document bij beleidsstukken.
-document alarmploeg: doorgenomen, enkele aanpassingen besproken.
-vraag lid over verlengen EHBO-diploma: TK licht toe, ligt complex door gebruik verschillende
e-mailadressen, eigen verantwoordelijkheid speelt ook mee. Mogelijke opties besproken.
Actie: TK neemt contact op met lid om opties te bespreken, resultaat per email bevestigen
Actie: TK administratie rondom presentie EHBO enz. nalopen/vereenvoudigen?
b. RedNed: actief beleid ingezet op sponsering, voor ZRB geen actie nodig.
c. Ballotage: 3 aanmeldingen -> allen welkom, voor opleiding & inzet basisniveau Nederlands nodig.
Actie: RvC bespreekt toelichting met aangemeld lid R.
d. 100-jarig jubileum: opzet besproken, document staat op de ZRB-drive.
e. Nieuwe Wet toezicht bestuur: CW heeft zich verdiept, zal voorstel maken.
Actie: TD op agenda bestuursoverleg april
7. Financiën
a. Actualiteiten; zie aangepaste jaarrekening 2020 op ZRB-drive.
Bestuur is akkoord, jaarrekening kan naar accountant.
8. Interne- en externe communicatie
a. Actualiteiten: geen bijzonderheden
9. Rondvraag
-vrijwilligersovereenkomst na postersoverleg uitrollen? Akkoord.
-wanneer moet iedereen zijn VOG hebben aangevraagd? Dit is even ‘on hold’ gezet, omdat vanwege
de corona-maatregelen en het feit dat het controleren van het document fysiek moet gebeuren.
Actie: EB uitleg aanvraag VOG meenemen in nieuwsbrief
-voorstel buddysysteem: bespreken in volgende bestuursoverleg
Actie: TD op agenda overleg april
CW sluit overleg op tijd af!

