
 

Profiel voorzitter ZRB– dec 2019 

Voorzitter Zandvoorts Reddingsbrigade 
 
De Zandvoortse reddingsbrigade zoekt voor haar bijna 100 jaar oude vereniging een 
nieuwe voorzitter. 
 
Procedure 
Bij belangstelling voor deze functie ziet de wervingscommissie je reactie graag voor 17 januari 
2020 tegemoet. Reageren kan per e-mail via werving@zrb.info. 
 
Na een selectiegesprek met de wervingscommissie maakt een klikgesprek met het zittend 
bestuur deel uit van de selectie. Vervolgens vind er een voordracht plaats op de algemene 
ledenvergadering in het voorjaar van 2020.  
 
Zandvoorts Reddingsbrigade achtergrond 
De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) is één van de 180 reddingsbrigades in Nederland. Op 
27 maart 1922 besloot een aantal inwoners van Zandvoort dat het noodzakelijk was een 
organisatie op te richten dat als doel had: “Het voorkomen van de verdrinkingsdood”. Tot op de 
dag van vandaag is dit nog steeds de belangrijkste doelstelling van de vereniging. De 
vereniging is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie: Reddingsbrigade Nederland. 
 
De werkzaamheden en taken van de ZRB bevinden zich op een aantal gebieden: 
 De bewaking van strand- en badgasten gedurende de zomerperiode en 24/7 op oproep 

bij calamiteiten gedurende het hele jaar langs het bijna 10 kilometer lange Zandvoortse 
strand; 

 Geven van lessen zwemmend redden in het zwembad aan de jeugd; 
 Onderdeel van de Nationale Reddingsvloot bij overstromingen en andere grootschalige 

waterongevallen. 
 
De Zandvoortse Reddingsbrigade is een vrijwilligersorganisatie die volledig draait op subsidie 
en sponsoring en dankzij de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers. Op dit moment telt de 
vereniging ongeveer 550 leden en begunstigers waarvan er zo’n 80 actief zijn als lifeguard, 
instructeur of in een andere (kader)rol.  
 
Alle lifeguards volgen een groot aantal opleidingen en beschikken over een scala aan 
diploma’s waarmee zij hun taak kunnen uitvoeren. Naast het lifeguard-diploma noodzakelijk om 
volwaardig mee te mogen draaien op het strand, beschikken zij over een Eerste Hulp, 
reanimatie en AED diploma en krijgen zij speciale cursussen rond bijvoorbeeld vaartechniek, 
rijden over het strand, gebruik van zuurstof en gebruik van C2000-communicatie.  
 
De lifeguards leveren als vrijwilliger een product dat aansluit op het niveau van de 
professionele partners zoals politie, brandweer en ambulance. 
De werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten zijn niet altijd zonder risico’s. Door goede 
opleiding, training en borging van de uit te voeren taken binnen de vereniging worden de 
risico’s beperkt. 
 
In 2019 verleende de Zandvoortse reddingsbrigade ruim 700 keer hulp waarbij maar liefst 13 
keer verschil werd gemaakt tussen leven of dood. 
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Profiel 
Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vereniging. 
 
De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de 
onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn. 
 
De bestuurstermijn is 3 jaar. Na deze termijn kan de voorzitter herkozen worden. 
Het betreft een vrijwillige, en onbezoldigde, functie met een belasting van circa 16 uur per 
maand.  
 
Taken 

o Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vereniging 
o Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen  
o Kan fungeren als dossiereigenaar van langdurige, overkoepelende dossiers 
o Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging 
o Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur. 
o Zit de bestuursvergaderingen voor 
o Bevorderen van de samenwerking binnen de vereniging 
o Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht 

conflicten op te lossen 
o Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste 

bestuurslid 
o Zit de ledenvergadering voor 
o Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement 

en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen 
 
Functie eisen 

o Goede communicatieve vaardigheden 
o Affiniteit met besturen en management 
o Affiniteit met relevante thema’s zoals bijvoorbeeld hulpverlening, strand, watersport 
o In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en het 

vastgestelde beleid uit te dragen 
o Flexibele instelling  
o Sturing kunnen geven 
o Goede omgang met vrijwilligers  
o Verbindend 
o VOG-verklaring 

 
Préferentie 

o Ervaring met een vrijwilligersorganisatie 
o Beschikbaar voor minimaal een bestuurstermijn (3 jaar) 
o Gebonden aan de regio 

 
Neem voor meer informatie contact op via: werving@zrb.info 
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