Overzicht beleid Zandvoortse Reddingsbrigade
Algemeen
De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging
heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer
40594918. De doelstelling van de vereniging “het voorkomen en bestrijden van de

verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord” vindt zijn weerslag in de belangrijkste
doelstelling die de leden van de ZRB zich stelt: Het geven van onderwijs op het gebied van
zwemmen en reddend zwemmen.
Daarnaast heeft de ZRB zich met ondersteuning door de gemeente als taak gesteld de beveiliging op
lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Dit zelfs ook buiten het zomerseizoen
waarvoor een aantal leden 24/7 oproepbaar is. De leden van de ZRB zijn naast deze reguliere
hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen. Verder is de ZRB
ketenpartner binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en kan worden ingezet bij regionale
calamiteiten. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de ZRB aangesloten
bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland)
Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een algemene
ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek
overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats.

Kosten en subsidie strandbewaking
Strandbewaking
Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten) worden door de gemeente Zandvoort op basis
van budgetsubsidie vergoed. De werkelijke kosten worden ieder jaar transparant met
accountantscontrole aan de gemeente gepresenteerd en het tekort of overschot wordt verrekend in
een egalisatiereserve.
Kazerne
Reeds sinds 2013 maakt de ZRB, samen met de brandweer, gebruik van de kazerne aan de
Linnaeusstraat 2. Hier heeft de ZRB de beschikking over een stallings- annex uitrukruimte en, samen
met de brandweer, over instructie/vergaderruimtes. Inmiddels is het eigendom van dit pand door de
gemeente Zandvoort overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. Een huur c.q.
gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee het toekomstig gebruik, zoals dit steeds als
uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet vastgesteld. Aan het
gebruik van de kazerne zijn voor de ZRB geen financiële consequenties verbonden.
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Strandposten
De ZRB kan beschikken over 2 strandposten: Post Ernst Brokmeier op het zuid strand en Post Piet
Oud op het noord strand. Beide posten zijn eigendom van de gemeente Zandvoort. Het onderhoud
aan beide posten is door de gemeente Zandvoort uitbesteed aan SRO die voor de gemeente het
vastgoed beheert en onderhoud.
Post Ernst Brokmeier staat op de nominatie om in 2022 te worden vervangen. De plannen hiervoor
zijn in een vergevorderd stadium.
Vervanging materiaal
Voor vervangingsinvesteringen in redding materiaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van
een meer jaren schema wordt dit materiaal vervangen. Hiervoor wordt door de gemeente Zandvoort
per jaar ruimte in hun begroting vastgesteld.

Verenigingsactiviteiten
Lidmaatschap – begunstiger
Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (ruim 500) en een toch
relatief geringe bijdrage (2022: € 15,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de
eigen verenigingskosten.
Basisopleidingen zwemmend redden
Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het
zwembad van het Center Park complex. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort.
De doelstelling hierbij is drieledig:
 Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking
 Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking
 Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters
Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in.
In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente Zandvoort budgetsubsidie
verstrekt.
Overige verenigingsactiviteiten
Naast het organiseren van activiteiten voor de leden proberen leden van de ZRB de kennis van zee
over te brengen aan de schoolkinderen van Zandvoort door middel van een jaarlijks bezoek aan de
Zandvoortse scholen.

Donaties
Sinds een aantal jaar maakt de ZRB onderscheid in donaties. Donaties gedaan na de inzet van onze
vrijwilligers, bijvoorbeeld een presentatie bij een bedrijf, begeleiding van evenement, etc. komen ten
goede van de vereniging en worden gebruikt om leuke activiteiten voor de leden te organiseren.
Donaties gemaakt aan de club voor het groter goed worden toegerekend aan de strandbewaking.
Hier probeert het bestuur ieder jaar een goede bestemming voor te vinden. Meestal kiest men voor
innoveren op het gebied van reddingsmiddelen en communicatiemiddelen.
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