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Uitnodiging algemene ledenvergadering 2010 
 
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse 
Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 19 april 2010 in clubhuis 
“De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Aanvang 20.00 uur precies. 
 
Agenda 
1 - Opening; 
2 - Ingekomen stukken; 
3 - Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 2 maart 2009;  
4 - Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2009; 
5 - Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2009; 
6 - Mededelingen Bestuur; 
7 - Jaarverslagen: 
 Bestuur; 
 Commissie Opleidingen; 
 Commissie Bewakingen; 
 Commissie Bar en Commissie Onderhoud; 
 Commissie Activiteiten en Commissie Promotie; 
 Commissie Redactie; 
8 - Financieel jaarverslag 2009: 
  Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
  Leidse Reddingsbrigade; 
9 - Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel jaarverslag; 
10 - Begroting 2010: 
  Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
  Leidse Reddingsbrigade; 
11 - Bestuursverkiezing, aftredend zijn: 
  Ellie van Oosten  : Tussentijds aftredend, niet herkiesbaar; 
  Remco Streefland  : Aftredend en herkiesbaar; 
  Rene Boeff   : Aftredend en herkiesbaar; 
12 - Benoeming Kascontrole Commissie, aftredend is M. Boom; 
13 - Mededelingen ARBO; 
14 - Jaarstukken RedNed, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de 

Bondsvergadering; 
15 - Beleidsplan; 
16 - Rondvraag; 
17 - Vaststellen datum en plaats volgende vergadering; 
18 - Sluiting. 
 
Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 12 maart 2010 
verkrijgbaar aan de balies van de zwembaden. Eventuele kandidaten voor de 
bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 5 april 2010 bij het bestuur 
binnen te zijn. Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@leidseredingsbrigade.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@leidseredingsbrigade.nl


        Algemene Ledenvergadering Leidse Reddingsbrigade 19 april 2010 

 
 

~ 3 ~ 

 

   

 
Inhoudsopgave 
 
           Pagina 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2010     2  
Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 2 maart 2009    4  
Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2009    6 
Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2009   11 
Jaarverslag 2009 van het Bestuur       15 
Jaarverslag 2009 van de Commissie Opleidingen     17 
Jaarverslag 2009 van de Commissie Bewakingen     22 
Jaarverslag 2009 van de Commissie Bar en Commissie Onderhoud  26 
Jaarverslag 2009 van de Commissie Activiteiten en Commissie Promotie 29 
Jaarverslag 2009 van de Commissie Redactie     30 
Financieel overzicht over 2009       33 
Balans over 2009         36  
Toelichting Financieel jaarverslag 2009      37 
Begroting over 2010         39 
 
Bijlage 1 Medewerkers en ereleden LRB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



        Algemene Ledenvergadering Leidse Reddingsbrigade 19 april 2010 

 
 

~ 4 ~ 

 

   

 
Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 2 maart 2009 
 
Aanwezig: K. Boeff, F. Muusse, O. van Dam, P. Streefland, P. Naber, D. Captein, T. Stukje, 
J. Veldt, M. Kluts, A. van Egmond van Koetsveld - van Ankeren, B. van Koetsveld van 
Ankeren, P. Theijn, Mw. R. van Koetsveld van Ankeren, A. van Dam - Plug, S. Haneveld, J. 
Kolderman, N. Frankhuizen, R. Eijsackers (voorzitter), R. Hogendorp (secretaris), M. van 
Vegten, F. Kluts, F. Strubbe. 
 
Afwezig: R. van der Vegte, M. l‟Ecluse, P. l‟Elcuse, L. van Vegten, R.H. van der Vegte, R. 
Boeff, A. Immink, R. van Koetsveld van Ankeren, J. Batist, L. van Rijn, M. Boom, M. Boom -
van der Meer en M. Beekman. 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
Ingekomen stukken: 
Geen 
 
Mededelingen Bestuur: 
Geen 
 
Presentatie Veiligheidsregio Hollands Midden: 
 
Invulling Bestuur: 
De voorzitter is aftredend op de Algemene Ledenvergadering op 20 april aanstaande. Het 
bestuur heeft getracht een nieuwe voorzitter te vinden. Tevens zijn personen persoonlijk 
benaderd, maar deze mensen hebben aangegeven geen interesse te hebben. 
 
Tijdens de vergadering wordt gevraagd of het een optie is om een voorzitter voor een jaar 
aan te stellen. Dit is mogelijk maar geen wenselijke situatie omdat het probleem dan 
verschoven wordt. 
 
Ook is het niet mogelijk om een voorzitter vanuit Leiderdorp aan te stellen, zoals geopperd 
wordt, omdat er geen geschikte kandidaat aanwezig is. 
 
Er is geen minimale leeftijdsgrens gesteld aan de functie. Echter moet de kandidaat wel 
enige “bagage” hebben om de functie te vervullen. 
 
Matthijs Overduin heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester. Hij zal 
worden voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2009. 
 
Remco Streefland heeft zich kandidaat gesteld voor de functie secretaris.  
 
Het bestuur verzoekt een ieder om goed om zich heen te kijken en mensen te benaderen. 
Per april moet er een geschikte kandidaat gevonden zijn. Als er mensen zijn die informatie 
willen hebben dan kan men zich wenden tot één van de bestuursleden. 
 
Zijn er bezwaren tegen koppels in het bestuur? De vergadering geeft aan dat er wel 
bezwaren zijn tegen koppels in het bestuur. 
 
Commissies: 
Opleidingen: Marianne van der Bent is hoofdinstructeur in De Zijl. 
Suzanne Haneveld neemt de functie van hoofdinstructeur in Het Vijf meibad over. 
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Wedstrijden: Geen afvaardiging aanwezig. 
 
Bewakingen: Rob, Richard en Freya treden per december af. Maarten Kluts neemt de functie 
van voorzitter over. De commissie is op zoek naar uitbreiding. 
 
Bar: Er zijn veel nieuwe barmedewerkers aangesteld. De commissie bestaat uit Pieter Naber 
(voorzitter), René Boeff (secretaris), Remco Streefland (budgetbeheerder), Rik Holswilder 
(algemeen lid) en Jeffrey Veldt (algemeen lid).  
 
Promotie: Er zijn diverse nieuwe commissieleden toegetreden. Marieke van Vegten is 
gestopt als voorzitter en budgetbeheerder. Leanne van Vegten is voorzitter, Mike Holswilder, 
Dominique Kruis, Cheraine Kooi en Martha Heshusius zijn algemeen lid. 
 
Redactie: De vraag wordt gesteld of de Hurksprong in deze vorm moet blijven bestaan. Er is 
weinig kopij. Is het handig om de Hurksprong digitaal uit te brengen? Bijvoorbeeld in de vorm 
van een nieuwsbrief? 
Er wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt door commissie. 
 
Rondvraag: 
Geen 
 
Sluiting [21:33]: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 
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Algemene Ledenvergadering 20 april 2009 
 

Aanwezigen: F. Kluts, M. van Vegten, S. Haneveld, E. van Oosten, P. Naber, E. van 
Koetsveld van Ankeren, R. Eijsackers (voorzitter), R. Hogendorp (secretaris), M. l‟Ecluse, J. 
Streefland, K. Boeff, B. van Koetsveld van Ankeren, K. de Bruin, J. van der Poel, J. Immink, 
T. Kolderman, R. van Koetsveld van Ankeren, M. Boom, M. Boom - van der Meer, A. 
Egmond - van Koetsveld van Ankeren, R. van der Vegte, Mw. R. van Koetsveld van 
Ankeren, A. Immink, J. Kolderman, L. van Vegten, R. Streefland, M. Holswilder, P. 
Streefland, F. Muusse, R. Boeff, D. Captein, J. Veldt, F. Holswilder. 
 
Afmeldingen: C. Kooi en P. l‟Ecluse 
 
Opening [20:11]: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. Vooruitlopend op deze vergadering is er 
al een extra Algemene Ledenvergadering geweest (op 3 maart jl.) om de invulling van het 
bestuur te bepreken. 
 
Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 14 april 2008: 
De presentielijst ontbreekt. 
Notulen goedgekeurd 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 6 mei 2008: 
De jaarstukken voor de ereleden zijn niet toegestuurd door miscommunicatie in het bestuur. 
Het woord zwemwedstrijden moet veranderd worden in zwemvierdaagse. 
Notulen goedgekeurd 
 
Mededelingen Bestuur: 
Jubilarissen het bestuur heeft besloten ook dit jaar cadeaubonnen te geven die te besteden 
zijn bij Etos.  
 

Kaderlid: Lid sinds: Aantal jaren: 

Dominique Kruis 2004 5 jaar 

Alberto Jubitana 2004 5 jaar 

Cris Amende 1999 10 jaar 

Helianne Wisse 1999 10 jaar 

Pauline Streefland 1999 10 jaar 

Leanne van Vegten 1994 15 jaar 

Helga Roeleven 1994 15 jaar 

Oscar van Dam 1989 20 jaar 

Remco Streefland 1984 25 jaar 

Edwin Stuifzand 1979 30 jaar 

Jannie Batist 1979 30 jaar 

Agnes van Dam 1979 30 jaar 

Martin Moenen 1974 35 jaar 

Joke van der Poel 1969 40 jaar 

Erna van Rooijen 1969 40 jaar 

Leny van der Vegte 1964 45 jaar 
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Jaarverslag Bestuur: 
De commissies CPR en CAN zijn pas in 2009 samengevoegd. 
Karel de Bruin geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad met de burgemeester en dat de 
LRB niet in het rampenplan zit. De burgemeester weet niet dat er een reddingsbrigade in 
Leiden zit. De voorzitter legt uit dat er een nieuw convenant wordt afgesloten de 
Reddingsbrigades Nederland (RN) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). De 
LRB is naar een bijeenkomst in geweest om te praten over de veiligheidsregio. Dit traject 
moet nog opgestart worden om gekwalificeerde bemanning te krijgen. 
 
Er wordt gevraagd hoe het is afgelopen met de ledenadministratie van RN. Dit besluit is 
genomen door de ALV van de bond en we voeren onze leden in het systeem van de bond in. 
Jaarverslag goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Commissie Opleidingen: 
Het aantal EHBO geslaagden ontbreekt. 
Pagina 15 moet zijn 12 kandidaten voor brevet 3. 
Pagina 15 aantallen in tabel “Overzicht 2004-2008” kloppen niet, geldt voor brevet 3, 4, 5 en 
A. 
Marianne van der Bent heeft ook ZIB in plaats van alleen ZIA. 
Bij EHBO dient Jeugdinstructeur B vervangen te worden door EHBO instructeur jeugd B. 
Fredia moet veranderd worden in Fedria. 
Mike Holswilder toevoegen als aspirant instructeur. 
Jaarverslag goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Commissie Wedstrijden: 
Jaarverslag goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Commissie Bewaking: 
Blauwe schuit is geen scoutingvereniging maar een studentenzeilvereniging. 
Schippertjesdagen; op zondag waren Rene en Pieter aanwezig. 
Bij Koninginnedag Pieter toevoegen. 
Jaarverslag goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Commissie Bar: 
Jaarverslag goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Commissie Promotie & Activiteiten: 
“Vriendjes” zwemmen: is dat ook in het zwembad kenbaar gemaakt? Ja, via posters en in de 
Hurksprong. 
Jaarverslag goedgekeurd 
 
Jaarverslag Commissie Redactie: 
Jaarverslag goedgekeurd 
 
Financieel Jaarverslag 2008 Stichting Vrienden van de LRB: 
4320 Kosten diploma zwemmen zijn erg hoog. Dit komt door de aanschaf van onder andere 
pennen, etuis, ballonnen, kosten huur zwembad en diploma‟s. 
4010 Jaarlijkse activiteiten; de kosten zijn lager uitgevallen omdat deze kosten onder het 
jubileum zijn geboekt. 
Financieel jaarverslag goedgekeurd. 
 
Er wordt voorgesteld om het positieve saldo over te hevelen naar LRB. We hebben een 
positief saldo van € 2.464,78 welke begroot was op een negatief bedrag van € 5.578,05. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Financieel Jaarverslag 2008 Leidse Reddingsbrigade: 
4510 Kosten EHad Wedstrijden; de kosten van de jubileumzwemwedstrijd zijn overgeheveld 
naar jubileumkosten 4795. 
8400 Opbrengsten Bewakingen: de penningmeester kwam erachter dat er nog een paar 
bewakingen gefactureerd moesten worden. Deze opbrengsten worden geboekt in 2009. 
 
Toelichting financieel verslag 2008: 
Er wordt geopperd om de balans van het voorgaande jaar toe te voegen. Dit is ter 
overweging van het bestuur. 
 
Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel jaarverslag: 
De Kascontrole Commissie bestaat uit Boudewijn van Koetsveld van Ankeren, Michel Boom 
en Andre Immink. Allen waren aanwezig tijdens de kascontrole op 17 maart 2009. 
Boudewijn neemt het woord en geeft aan dat de boekhouding op een overzichtelijke en 
correcte wijze geadministreerd is. Een aandachtspunt is dat de barbonnetjes duidelijker 
ingevuld moeten worden. De bar heeft eerste half jaar goed gepresteerd. 
De verklaring van de Kascontrole Commissie is door alle kascontrole commissieleden 
ondertekend. 
 
Decharge verlening aan de penningmeester en bestuur: 
De vergadering gaat akkoord met het verlenen van decharge aan de penningmeester en het 
bestuur. 
 
Er wordt een kleine pauze ingelast. 
 
R.H. van der Vegte komt ter vergadering. 
 
Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2009 & Begroting LRB 2009: 
4320 Diploma kosten NRZ; De huur van het bad op zaterdag zit er niet bij. Er dient circa € 
1.200,- bij het al begrootte bedrag (à € 400,-) opgeteld te worden. 
Het diploma zwemmen van januari zal weer gepland worden in december. Het geeft heel 
veel commentaar van ouders bij het betalen van het lesgeld en die willen opzeggen na het 
behalen van het diploma. 
4149 Afschrijvingen De Klos; Dit bedrag moet opgenomen worden onder 4125 Reservering 
groot onderhoud. Er moet namelijk nog veel werk verzet worden, zoals de keuken, het 
plafond, het dak van de keuken en schilderwerk binnen. 
Theorieopleiding 8350: Dit bedrag moet € 100,- zijn in plaats van € 1.000,-. Door deze 
wijziging komt de begroting dus € 900,- lager uit, dus een negatief resultaat van € 1000,-. 
4699 Afschrijving Commissie Bar à € 1.000,- vervalt. 
De tarieven voor 2009 zijn als volgt vastgesteld: 
Elementair zwemles (zwem ABC):    € 130,- per jaar  
Lidmaatschap LRB:      €  85,- per jaar 
Lidmaatschap niet-zwemmend lid en Kader: €  20,- per jaar 
Eenmalig inschrijfgeld:      € 7,50   
Badtoegang voor niet leden tijdens bijvoorbeeld het familie zwemmen is € 2,50.  
Het examengeld is voor alle examens gelijk getrokken en is vastgesteld op € 10,-. 
 
De prijsstelling per advertentie in de hurksprong is € 40,- per 1/8 deel of een veelvoud 
hiervan.  
De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,20 per km voor een auto zonder aanhanger en 
€ 0,27 per kilometer voor een auto met aanhanger. Dit blijft ongewijzigd.  
 
Bij deze wil het bestuur toestemming vragen aan de vergadering om contributie en lesgelden 
te mogen verhogen indien dit noodzakelijk is. Het mandaat wordt door de vergadering 
verleend. 
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Bijlage I Medewerkers: Jeffry Heuveling staat er twee keer op. 
Het overzicht geldt voor medewerkers en ereleden. Deze laatste groep moet worden 
toegevoegd. Tevens dient L. Immink toegevoegd te worden als erelid. 
 
Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar is Jaap Kolderman. Jaap heeft zich vorig jaar op de Algemene 
ledenvergadering beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester op ad-interim 
basis voor een jaar. Graag willen wij Jaap bedanken voor zijn inzet als penningmeester.  
 
Matthijs Overduin heeft aangegeven de functie van penningmeester op zich te willen nemen. 
Matthijs is in de loop van dit jaar al begonnen met inwerken en zal het de komende maanden 
nog worden bijgestaan door Ellie van Oosten.  
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Matthijs Overduin in de functie van 
penningmeester.  
 
Rob Hogendorp treedt tussentijds af als secretaris maar blijft wel aan als algemeen 
bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Remco Streefland heeft aangegeven de functie van secretaris op zich te willen nemen. De 
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Remco Streefland als secretaris.  
 
Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter is Remon Eijsackers. Remon geeft aan wel actief 
binnen de vereniging te willen blijven. Remon wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet 
binnen het bestuur. 
 
Er is nu een vacature voor de functie voorzitter, echter zijn er geen kandidaten die deze 
functie willen vervullen. Het bestuur zal kijken hoe deze functie ingevuld kan worden.  
 
Het bestuur blijft uit 9 personen bestaan waardoor er 3 vacatures zijn ontstaan. Er zijn geen 
kandidaten vanuit de vergadering beschikbaar voor een functie in het bestuur. 
 
De penningmeester wordt bijgestaan door Ron Ruijgrok die de functie van 
ledenadministrateur vervult en Peter Theijn die de functie van vertrouwenspersoon en Arbo 
coördinator vervult.  
 
Benoeming Kascontrole Commissie: 
Aftredend is Boudewijn van koetsveld van Ankeren. Boudewijn stelt zich herkiesbaar. 
De Kascontrole Commissie voor 2009 bestaat dan uit de volgende personen: 
Michel Boom      aftredend in 2010 
Andre Immink     aftredend in 2011 
Boudewijn van Koetsveld van Ankeren aftredend in 2012 
 
Mededelingen ARBO: 
Er zijn geen mededelingen op het gebied van Arbo.  
 
Jaarstukken KNBRD, Bondsmededelingen: 
De jaarstukken van Reddingsbrigades Nederland zijn nog niet binnen gekomen. Er zijn ook 
geen bondsmededelingen. 
 
De bondsvergadering wordt op 16 mei 2009 gehouden in Utrecht. Als afgevaardigden gaan 
Michel Boom en Boudewijn van Koetsveld van Ankeren. De vergadering verleent mandaat. 
De heer de Bruin merkt op dat de heer Lodders die benoemd wordt tot erelid, geen 
bondspenningmeester is geweest zoals wordt aangegeven. 
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Beleidsplan: 
Op de Algemene Ledenvergadering van 2005 heeft het bestuur een beleidsplan 
gepresenteerd. Dit plan is geschreven voor de komende 5 jaar (2005-2010).  
 
De kernpunten worden nader toegelicht: 

- Ons meer profileren naar buiten toe. Dit gaat goed. De LRB heeft het afgelopen jaar 
weer regelmatig in de kranten gestaan. Tevens heeft het bestuur diverse gemeente 
bijeenkomsten bijgewoond. 

- Het opzetten van een vaaropleiding. Helaas is dit achtergebleven bij de verwachting, 
echter hopen we dat dit het komende jaar echt gaat gebeuren.  

- Ledenaantal. Onze doelstelling om een verdubbeling te realiseren van onze 
jeugdleden is te hoog gegrepen en blijft achter. Er is zelf nog steeds een daling waar 
te nemen. Hier zal in de toekomst veel aandacht aan besteed moeten worden.  
 

Het beleidsplan was geschreven voor een periode van 5 jaar en loopt af in 2010. Het bestuur 
zal het komende jaar een nieuw beleidsplan moeten gaan opstellen.  
  
Rondvraag: 
Boudewijn: De LRB staat onder de categorie reddingsbrigade in plaats van onder 
zwemvereniging in de gemeentegids.  
Het jubileumjaar was goed georganiseerd. 
Erwin: Wat is de status met betrekking tot de mogelijke fusie met Leiderdorp? Er is veel 
samenwerking op het gebied van bewaken en activiteiten. Er zijn vooralsnog geen concrete 
plannen voor fusie. 
Reinier: Er zijn meerdere cadeaubonnen van jubilarissen niet uitgedeeld vorig jaar. 
Is er een lijst van de commissies met telefoonnummer en e-mailadressen? Ja, deze is via 
Ron Ruijgrok te verkrijgen.  
Op 4 juli as. dient het zwembad gereserveerd te zijn. Echter is er nog geen reactie of 
bevestiging.  
Boudewijn helpt mee aan de balie van het 5 Meibad.  
De Zwemvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 24 t/m 28 augustus. 
R. (Richard) van Koetsveld van Ankeren: Kan de schoolsport ook een keer in het Vijf 
meibad georganiseerd worden? Dit wordt meegenomen in het bestuur. 
Er zijn meerdere A en B kandidaten die geen geldig EHBO hebben voor het 
zwembadexamen. Het examen EHBO blijkt al geweest te zijn.  
Jaap: Wil Ellie bedanken voor haar inzet en de samenwerking. 
Rob: Bedankt Remon voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de LRB. 
 
Het bestuur wil de volgende personen voordragen als erelid: Andre en Jannie Immink, Jaap 
en Tiny Kolderman, Boudewijn en Ria van Koetsveld van Ankeren. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
 
Volgende Algemene Ledenvergadering: 
De Algemene Ledenvergadering wordt volgend jaar op maandag 19 april 2010 gehouden om 
20.00 uur in de Klos. 
  
Sluiting [22:25]: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.  
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Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van de Leidse 
Reddingsbrigade, gehouden op 20 oktober 2009 in clubgebouw „De Klos‟. 
 
Aanwezig: 
M. van Vegten, R.H. van der Vegte (voorzitter), R. Hogendorp (voorzitter), R. Boeff, M. 
Boom, A. van Egmond, R. van der Vegte, C. de Jongh, J. Kolderman, R. Ruygrok, L. van der 
Vegte, J. van der Poel, G. Wagner (eerder weg), H. Wisse, J. Veldt, R. Meijer, D. Captein, P. 
Streefland, T. Stukje, M. Heshusius, O. van Dam, J, Heuveling, M. Holswilder, R. Holswilder, 
M. Kluts, P de Nobel, P, Naber, R. Streefland (secretaris) 
 
Afwezig: 
E. van Oosten, P. l‟Ecluse, M. l‟Ecluse, L. Haneveld, E. van Koetsveld van Ankeren, Mw. E. 
van Koetsveld van Ankeren - Stikkelorum, F. Muusse, L. van Vegten, F. Strubbe, A. Immink, 
N. Bennink, F. Kluts, C. Kooi, P. Veldt, M. Boom - van der Meer, REB van Koetsveld van 
Ankeren, R. Eijsackers.  
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
De huisregels worden opgenoemd die voor de vergadering van toepassing zijn. 
 
Schorsing S. Haneveld en M. Overduin. 
De voorzitter legt de situatie nog een keer uit.  
Voor de vakantie kwamen er klachten binnen van kader en ouders over Suzanne. Dit ging 
vooral over haar communicatie naar kader en ouders toe. Er is daarna een gesprek geweest 
met Suzanne over deze situatie. Bij dit gesprek waren aanwezig Reinier van der Vegte als 
voorzitter van de COP, Marieke van Vegten als bestuursvertegenwoordiger en Rob 
Hogendorp als voorzitter. Er lag een voorstel om Suzanne te gaan begeleiden met het 
hoofdinstructeurschap. Dit voorstel werd al snel door haar afgewezen. Daarna heeft het 
bestuur besloten dat zij terug moest treden, waarna er een conflict ontstond met Matthijs. Hij 
was het er niet mee eens met het besluit om Suzanne haar hoofdinstructeurschap te 
ontnemen. Hierin stond hij alleen, want de rest van het bestuur was het eens met dit besluit. 
Hij heeft toen besloten om op te stappen. 
 
Op de eerste zwemavond van het nieuwe seizoen heeft Suzanne een brief uitgedeeld aan 
het toen aanwezige kader en ouders, waarin zij haar kant van het verhaal vertelt. In deze 
brief beschreef zij uitvoerig en onjuist de conflicten die ze had met bestuurleden en 
kaderleden. Dit ging gepaard met naam en toenaam. Na deze avond heeft het bestuur 
besloten beide met onmiddellijke ingang te schorsen. Ze hadden allebei al hun lidmaatschap 
opgezegd. Deze loopt tot 31-12-2009.  
 
Waarom dan toch royeren? 
 
Een schorsing mag maar 2 maanden duren. Na deze 2 maanden mochten ze dus gewoon 
terugkomen en gaan lesgeven. 
Dit wilde het bestuur niet. Er is daarvoor teveel gebeurd. 
Volgens de statuten mag het bestuur een lid royeren. Suzanne heeft echter een weerwoord 
via de mail naar het bestuur gezonden en het bestuur is daarom statutionair verplicht dit voor 
te leggen aan de leden in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarna zal er hierover 
schriftelijke gestemd worden. Omdat dit weerwoord pas ‟s middags bij het binnenkwam, 
heeft het bestuur geen tijd gehad om dit eerder onder zijn leden te verspreiden. 
 
De brief zal uitgedeeld worden en de vergadering zal voor een aantal minuten geschorst 
worden om de leden de gelegenheid te geven om deze te lezen. 
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Na een 5 tal minuten wordt de vergadering hervat. 
Rob vertelt dat het bestuur een weloverwogen beslissing heeft genomen met de schorsing 
van Suzanne en Matthijs. 
Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Ze is instructeur. Wordt deze royering nog gemeld bij de bond? 
Dit zal gemeld worden bij de Bond. 
 
Waarom schorsen als ze al hebben opgezegd? 
Door het uitdelen van de brief, zag het bestuur geen andere oplossing dan hun beiden te 
schorsen. 
 
Moet de vereniging zo ver gaan? 
Er is veel tijd gestoken om tot een oplossing te komen, maar er was niet uit te komen met 
Suzanne. Ze heeft haar ZIB en kan makkelijk official worden zodat ze ook bij andere 
brigades examens mag afnemen. Het bestuur wil voorstellen haar daarom te royeren en dit 
te melden bij de Bond. 
 
Wat is de rol van Mathijs in dit hele verhaal? 
Matthijs is de vriend van Suzanne en heeft haar kant gekozen. Hij had al eerder aangegeven 
dat hij er mee ophield en had al zijn lidmaatschap opgezegd, maar omdat hij Suzanne heeft 
geholpen met het uitdelen van de brief, kon het bestuur niets anders doen dan hem ook te 
schorsen. 
 
Hebben de zussen van Suzanne ook geholpen bij het uitdelen van de brief? 
Nee, deze hebben niet meegeholpen. Ze steunen haar zus wel, maar het bestuur heeft met 
bijna alle zussen een goed gesprek gehad. Ze hebben hierbij ook aangegeven gewoon les te 
blijven geven. 
 
Na dit wordt er een schriftelijke stemming gedaan over 2 vragen.  
Vraag 1: Moeten Matthijs en Suzanne geroyeerd worden? 
Vraag 2: Moet, als de vergadering voor is, de royering van Suzanne gemeld worden bij de 
Bond? 
 
Uitslag schriftelijke stemming: 
 
Vraag   Voor  Tegen  Onthouding  
Royering    29      1          2  
Melding bij de Bond   21      6          5 
 
De meeste aanwezige leden hebben dus voor gestemd. Beiden zijn vanaf nu geroyeerd, 
daarnaast zal de royering van Suzanne gemeld worden bij de bond. 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Mededelingen Bestuur 
Werkgroep Duarry. 
Er is een werkgroep ingesteld voor de vervanging van de Duarry. Het is de bedoeling om de 
nieuwe boot en trailer voor een groot deel gesponsord krijgen. 
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De volgende personen hebben zitting genomen in deze werkgroep: 
Remon Eijsackers   – Sponsoring 
Maarten Kluts    – Vertegenwoordiger Commissie Bewaking 
Richard van der Vegte  – Bestuursvertegenwoordiger 
 
De Klos. 
Tijdens de grote vakantie is het clubhuis weer opgeknapt. 
Er zit een nieuw plafond in de grote zaal en meteen is ook alle elektriciteit onderhanden 
genomen.  
Tijdens de komende vakanties zullen de bestuurskamer en de hal onderhanden worden 
genomen. Ook zal de keuken nog verder opgeknapt worden. 
Het bestuur bedankt alvast die leden die tijdens de grote vakantie hun vrije tijd hebben 
opgeofferd om te klussen. 
 
Beleidsplan. 
Het oude beleidsplan loopt af in 2010. Om een zo breed mogelijk gedragen beleidsplan te 
kunnen presenteren, heeft het bestuur elk kaderlid een mail toegezonden met de vraag of 
hij/zij op of aanmerkingen hebben op het reilen en zeilen van de vereniging. Tot op heden 
heeft het bestuur maar een aantal opmerkingen binnengekregen. Er wordt nogmaals 
gevraagd of iedereen op en aanmerkingen wil opsturen. Ook is het bestuur begonnen met 
het versturen van een enquête naar de leden en de ouders ervan. Om van deze mensen op 
en aanmerkingen te krijgen.  
Het nieuwe beleidsplan zal dan gepresenteerd worden op de Algemene Ledenvergadering 
van 2010. 
 
Schade. 
Er is weer schade gereden met een auto tijdens een brigade activiteit. Het bestuur benadrukt 
nogmaals dat als er gereden moet worden dit alleen gebeurd in eigen auto‟s. Er worden 
geen auto‟s aan elkaar uitgeleend. En kijk uit bij het rijden. Als er toch schade gereden wordt 
in geleende auto‟s is dat geheel voor eigen rekening. Commissies die hierdoor in problemen 
komen moeten dan gaan kijken voor het huren van een auto in overleg met het bestuur. 
 
Michel: Kan hiervoor een formulier aangemaakt worden? 
Bestuur: Hier zal voor gezorgd worden. 
 
Digitaal clubblad. 
Het plan is opgevat om het clubblad nog maar 2xper jaar als hard copy uit te geven. 
Daarnaast zal er 3x per jaar een nieuwsbrief worden uitgegeven. Van de redactie komt dan 
ook de vraag naar elke commissie om een goede agenda van de vergaderingen, examens 
en wijzigingen in baden indeling voor speciale avonden op tijd in te leveren voor de hard 
copy uitgaven van het clubblad. 
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Invulling Bestuur 

 
 Omdat Mathijs uit het bestuur is gestapt en Franklin heeft aangegeven er geen tijd meer 
voor te hebben draagt het bestuur de volgende personen voor: 
 

- Penningmeester: Ellie van Oosten. Zij zal penningmeester zijn tot april 2010. 
Haar benoeming wordt goedgekeurd.  

- Bestuursvertegenwoordiger Facilitaire Zaken: Rene Boeff. Hij zal hierdoor zijn 
functie als secretaris Commissie Bar neerleggen. 
Met maar 1 tegenstem wordt zijn benoeming goedgekeurd. 

- Algemeen Bestuurslid: Maarten Kluts. Hij zal tevens bestuursvertegenwoordiger 
worden van de Commissie Bewaking. 
Ook zijn benoeming wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 
Het bestuur blijft actief zoeken naar nieuwe leden, evenals voor de opvolging van andere 
bestuursleden volgend jaar. Het bestuur hoopt dat andere leden dat ook doen. 
 
Pieter: Kunnen de statuten dan niet veranderd worden, zodat ook leden of ouders ouder dan 
65 jaar zitting kunnen nemen in het bestuur? 
Bestuur: De statuten zullen niet veranderd worden. Hier zijn teveel kosten aan verbonden, 
alsmede dat er organisatorisch te veel haken en ogen aan zitten. 
 
Rondvraag 
Jaap: De namen die vermeld staan bij de Kamer van Koophandel kloppen niet. 
Bestuur: Dit is bekend en het bestuur was er al mee bezig. Alleen kreeg het bestuur de 
stukken terug omdat de handtekening van Mathijs onduidelijk was. Na het opstappen van 
Matthijs heeft het bestuur hier mee gewacht tot de goedkeuring van Ellie vanavond. 
 
Reinier: De inschrijving van de LRB bij NRZ moet veranderd worden. 
Bestuur: Dit wordt afgehandeld. 
 
Reinier: Is er al een bevestiging voor de huur van het 5-meibad over de zaterdagen? 
Bestuur: Er is hierover een mail gestuurd naar de gemeente, maar er is nog geen 
bevestiging gekomen van de gemeente. 
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
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Jaarverslag Bestuur van de Leidse Reddingsbrigade 2009 
 
Na de ALV van april bestond het bestuur uit: 
 
Richard v/d Vegte  Voorzitter (a.i.) Vertegenwoordiger bewakingen 
Rob Hogendorp  Voorzitter (a.i.)  
Remco Streefland  Secretaris 
Matthijs Overduijn  Penningmeester  
Marieke van Vegten Vertegenwoordiger Technische zaken, Promotionele Zaken 
Franklin Kluts   Vertegenwoordiger Facilitaire Zaken 
 
Na de ALV van oktober bestond het bestuur uit: 
 
Richard v/d Vegte  Voorzitter (a.i.)  
Rob Hogendorp  Voorzitter (a.i.)  
Remco Streefland  Secretaris 
Ellie van Oosten  Penningmeester (a.i.) 
Marieke van Vegten  Vertegenwoordiger Technische zaken, Promotionele Zaken 
René Boeff   Vertegenwoordiger Facilitaire Zaken 
Maarten Kluts   Algemeen bestuurslid, Vertegenwoordiger bewakingen 
 
Het bestuur werd bijgestaan door Ron Ruygrok voor de ledenadministratie en Peter Theyn 
als ARBO coördinator en vertrouwenspersoon. 
 
Bestuursaangelegenheden 
 
Het jaar 2009 is voor het bestuur een bewogen en roerig jaar geweest.  
In april na de ledenvergadering bleek dat de vereniging zonder voorzitter zat. Op dat moment 
hebben Rob Hogendorp en Richard v/d Vegte de functie als ad interim voorzitter op zich 
genomen en hebben de functie in tweeën verdeeld, Rob interne zaken en Richard externe 
zaken. 
 
Al snel drong bij het vernieuwde bestuur door dat ook het beleidsplan dit jaar zou eindigen, 
het bestuur is dan ook dit jaar druk bezig geweest met het opstellen van een nieuw 
beleidsplan en het bepalen van speerpunten voor 2010. 
 
In de Extra Algemene Ledenvergadering van 20 oktober jl. zijn Maarten Kluts, René Boeff 
toegetreden tot het bestuur en Ellie van Oosten officieel benoemt als penningmeester. 
 
Helaas heeft het bestuur ook moeilijke beslissingen moeten nemen, in juni ontstonden er een 
hoop problemen in het 5-meibad waardoor het 2 leden van de vereniging heeft moeten 
royeren. Met dank aan het kader hebben we de problemen goed op weten te lossen. Echter 
kwam hierdoor de vereniging zonder penningmeester te zitten. Gelukkig heeft Ellie van 
Oosten ons uit de brand geholpen en heeft de functie tijdelijk weer op zich genomen. 
 
In oktober heeft het bestuur een kaderuitje geregeld, dit bleek een groot succes en het 
bestuur haar voornemens zijn om dit vaker te doen, om zo de samenhorigheid binnen de 
vereniging wat meer terug te winnen. 
 
Het bestuur is dit jaar hard de strijd aangegaan met het aantal wanbetalers en heeft gekeken 
naar de mogelijkheden om deze aan te pakken.  
 
Op 31 december 2009 stonden er in het ledenbestand 550 personen ingeschreven. 
Bovendien waren er 7 donateurs en 3 betalende adverteerders. 
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Hieronder volgt een overzicht de van ledenaantallen van het jaar 2009: 
 

 

 
 
In 2009 zijn er 107 lessers, 97 juniorleden, dit is inclusief schoolsport, en 4 seniorleden 
ingeschreven. Daarnaast zijn 6 leden benoemd tot ereleden. Eveneens hebben 109 lessers, 
70 juniorleden, 10 seniorleden hun lidmaatschap opgezegd, dan wel afgevoerd wegens 
wanbetaling. Daarnaast zijn er dit jaar 2 kaderleden geroyeerd en is 1 erelid overleden. 
Onder overige wordt verstaan de relaties, dat zijn personen of instellingen, die zijdelings wat 
te maken hebben met de brigade.  
 
Het bestuur heeft op juli na iedere maand vergaderd in de Klos.  
 
Commissies 
De regelmatig terugkerende activiteiten, zoals examens, bewakingen en sinterklaasfeest, 
worden besproken in de jaarverslagen van de commissies.  
 
De internetsite is goed bekeken en actueel gehouden. De statistieken van de website zijn te 
vinden in het jaarverslag van de redactie. 
 
Conform het verenigingsreglement zijn de Commissies Promotie en Activiteiten twee aparte 
commissies. Door een tekort aan vrijwilligers in beide commissies is er voorgesteld de 
activiteiten van beide commissies tijdelijk samen te voegen. Dit zelfde geld ook voor de 
Commissie Bar en de Commissie Onderhoud. 
 
Dit jaar is er een afgevaardigde Boudewijn van Koetsveld van Ankeren, als 
vertegenwoordiger van de LRB naar de Algemene Ledenvergadering van Reddingsbrigades 
Nederland geweest.  
 
Tot slot wil het bestuur iedereen hartelijk danken, die zich, op wat voor manier dan ook, het 
afgelopen jaar heeft ingezet voor de Leidse Reddingsbrigade. 
 
 
R. Streefland 
Secretaris 

 
 

 Januari 
2005 

Januari 
2006 

Januari 
2007 

Januari 
2008 

Januari 
2009 

Lessers 304 318 289 309 307 
Juniorleden 113 90 83 72 95 
Seniorleden 133 133 132 120 114 
65 plussers 8 9 9 9 6 
Ereleden 5 5 4 4 9 
Donateurs 8 8 8 8 7 
Betalende 
Adverteerders 

9 14 16 13 3 

Advertenties 
Hurksprong 

12 11 11 11 8 

Overige     19 

Totaal: 592 588 552 546 550 
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Jaarverslag Commissie Opleidingen 
 
Leden van de Commissie Opleidingen in 2009: 

Functie Invulling Per augustus 
Voorzitter Reinier v.d. Vegte  
Secretaris Marieke v Vegten  
Budgetbeheerder Michel Boom  
Examensecretariaat / Coördinator Theorie Reinier v.d. Vegte  
Badcoördinator Vijf meibad elementair  Suzanne Haneveld Angelique v Egmond 

Badcoördinator Vijf meibad zwemmend redden Suzanne Haneveld Danny Captein 

Badcoördinator de Zijl elementair Marianne v.d. Bent  
Badcoördinator de Zijl zwemmend redden Nico Frankhuizen  

Coördinator EHBO Nico Frankhuizen  
Coördinatoren Varend redden Jeffrey Veldt  
Bestuursvertegenwoordiger 
  

Remon Eijsackers (tot 
april) Marieke v Vegten 

 
Het jaar 2009 
 
Wisselingen in de Commissie Opleidingen (COP) 
Afgelopen jaar hebben er een klein aantal wisselingen plaats gevonden in de commissie zelf.  
 
Suzanne Haneveld heeft helaas moeten aftreden als hoofdinstructeur van het Vijf meibad, na 
problemen binnen het bad. Hierover is een meningsverschil ontstaan met het bestuur, 
waardoor zij gedwongen werd af te treden. (Meer informatie is verstrekt in de extra 
Algemene Ledenvergadering van oktober 2009 en terug te vinden in de notulen van deze 
extra Algemene Ledenvergadering.) 
Gelukkig hebben we twee opvolgers weten te vinden, Danny Captein (Zwemmend Redden) 
en Angelique van Egmond – van Koetsveld van Ankeren.(Elementair) 
 
Remon is afgetreden als bestuursvertegenwoordiger in april. Hij is opgevolgd door Marieke v 
Vegten, die na 2009 wel stopt met haar secretarisfunctie binnen de COP. 
 
Gelukkig hebben we voor 2010 twee nieuwe leden weten te vinden. Teun Stukje neemt de 
functie secretaris op zich en Rianne Meijer gaat Reinier in zijn functie als examencoördinator 
ondersteunen.  
 
Vergaderingen 
De Commissie Opleidingen heeft dit jaar 6 keer vergaderd. 
 
Uitbreiding instructie 
In 2009 is de instructie uitgebreid met: 
 Margret Ammerlaan 
 Melvin van Egmond (stagiair)  
 Rianne Meijer 
 
Gestopte medewerkers 
Medewerkers die in 2009 gestopt zijn:  

Gerard Boot 
Julian Brouwer  
Dorinda Haneveld 
Fedria Haneveld 
Lenneke Haneveld 
Norma Haneveld 
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Suzanne Haneveld 
Rik Holswilder 
Marit van Ingen  
Helga Roeleven 
Els Ruygrok  
Tineke Westerhoven 

 
Wij danken hen voor hun inzet. 
 
Bijscholing 
Afgelopen jaar is er een bijscholing geweest. De bijscholing, die gehouden werd in de maand 
februari, was gericht op het elementair zwemmen. Tijdens deze bijscholing is er dieper op de 
zwemslagen in gegaan. Dit gebeurde zowel theoretisch als praktisch. Het theoretisch 
gedeelte vond plaats in de Klos en het praktische gedeelte werd in het Vijf meibad 
gehouden.  
 
Badvergaderingen 
Dit jaar zijn er twee badvergaderingen voor zwembad de Zijl geweest. Hierbij is vooral 
gekeken naar de indeling van de baden, zodat ieder bad bezet zou zijn en zijn er afspraken 
gemaakt voor het komende jaar. 
 
Voor het 5-meibad zijn er vier badvergaderingen geweest. Ook hier is het rooster besproken 
en andere belangrijke zaken die voor de medewerkers van belang waren. Met name het 
vertrek van Suzanne en hoe dit op te lossen stond in de vergadering van augustus voorop. 
Gelukkig is dit gelukt en hebben we ook een nieuw rooster kunnen maken voor het nieuwe 
seizoen. De laatste badvergadering van het jaar ging over kwaliteitsverbetering van de 
zwemlessen. Er is gebrainstormd over hoe we de kwaliteit omhoog kunnen krijgen, zodat 
kinderen sneller hun NRZ A halen. 
 
Er is een gecombineerde badvergadering geweest. Hierin is de nieuwe diplomalijn kort 
besproken, maar is er voornamelijk gekeken naar een stukje afstemming tussen beide 
baden. We hopen zo onduidelijkheden tijdens examens te voorkomen 
 
Opleiding EHBO 
In 2009 is ook de opleiding EHBO weer van start gegaan. Er zijn 5 mensen geslaagd, wij 
feliciteren hen met het behalen van hun diploma. 
 
Opleidingen Varend redden 
Dit jaar hebben Jeffry Heuveling en Jeffrey Veldt een start gemaakt met het geven van een 
vernieuwde vaaropleiding. Deze opleiding is de afgelopen jaren niet meer gegeven, en 
daarom is het een hele klus geweest om alles goed op te starten. Natuurlijk zijn er nog veel 
verbeterpunten, maar er is een goede start gemaakt waardoor de opleiders en de cursisten 
geënthousiasmeerd zijn. De animo was op deze avonden erg groot, zodat er op een 
gegeven moment een splitsing gemaakt moest worden in de groep. 
 
De opleiding is voor het grootste gedeelte praktisch uitgevoerd. Om de opleiding zo volledig 
mogelijk te maken zijn er aan het eind van 2009 een aantal theoretische avonden geweest. 
In het begin van 2010 zal er een cursus vaarbewijs gegeven worden. En medio april zal er 
weer begonnen worden met vaaravonden.  
 
Examens 
Dit jaar zijn er diverse examens geweest. We hebben driemaal NRZ afgezwommen. Dit 
omdat we in januari, juli en december hebben afgezwommen. Op aanraden van de 
penningmeester hebben we het NRZ weer terug gehaald naar december. Wel hebben we de 
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NRZ-examens op zaterdag laten plaatsvinden, wat ons heel erg bevalt. Er is zo meer tijd en 
aandacht voor de kinderen die afzwemmen. 
 
Voor de zomervakantie hebben we de KNBRD diploma‟s afgezwommen. Vanaf brevet 2 tot 
en met KNBRD B zijn er goede resultaten geboekt, waar wij als commissie tevreden mee 
kunnen zijn. Uitslagen zijn verderop te lezen.  
 
Ook hebben we dit jaar weer in december weer brevet 1 af laten zwemmen. Hier was vraag 
naar gekomen, doordat kinderen na NRZ B al over konden gaan naar de brevetten. Ook dit 
is met succes afgerond. 
 
Examenuitslagen 

Data Diploma's Kandidaten Geslaagd Afgewezen afwezig 

31-01-09 Dipl. A  NRZ 48 48 0   

  Dipl. B  NRZ 33 33 0   

  Dipl. C  NRZ 19 19 0   

16-04-09 EM  A 2 2 0   

  EM  B         

05-06-09 Brevet 3 15 15 0   

  Brevet 4 7 7 0   

  Brevet 5 17 17 0   

26-06-09 Brevet 2 31 31 0   

  Brevet 6 12 12 0   

  A  KNBRD 2 1 0 1 

  B  KNBRD 1 1 0   

03-07-09 Brevet 7 1 1 0   

  Brevet 8 1 1 0   

04-07-09 Dipl. A  NRZ 29 29 0   

  Dipl. B  NRZ 38 38 0   

  Dipl. C  NRZ 16 16 0   

11-09-09 Brevet 7 5 5 0   

04-12-09 Dolf. Brons 21 20 0 1 

  Dolf. Zilver 15 15 0   

  Dolf. Goud 7 7 0   

  Dolf. Diamant 15 15 0   

11-12-09 Brevet 1 2 2 0   

  Certificaat Brons  5 5 0   

  Certificaat Zilver 3 3 0   

  Certificaat Goud 3 3 0   

12-12-09 Dipl. A  NRZ 38 38 0   

  Dipl. B  NRZ 20 19 0 1 

  Dipl. C  NRZ 27 27 0   
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Overzicht 2005 t/m 2009 

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 5 meibad de Zijl 

Dipl. A  NRZ 63 48 75 47 115 55 60 

Dipl. B  NRZ 47 39 56 40 90 42 48 

Dipl. C  NRZ 29 14 18 16 62 28 34 

Totaal 139 101 149 103 267* 125 142 

                

Brevet 1  XX XX 12 14 2 2 0 

Brevet 2 23 20 20 21 31 10 21 

Brevet 3 19 19 25 12 15 7 8 

Brevet 4 7 11 16 20 7 5 2 

Brevet 5 11 4 8 13 17 7 10 

Brevet 6 2 8 2 8 12 1 11 

Brevet 7 3 1 2 1 6 2 4 

Brevet 8 3 1 1 _ 1 1 0 

A  KNBRD 8 10 7 7 1 1 0 

B  KNBRD 5 4 8 7 1 0 1 

Red.Cer.Brons   4 1 2 5 1 4 

Red.Cer.Zilver     3 4 3 2 1 

Red.Cer.Goud     9 3 3 1 2 

Totaal 81 82 114 112 104 40 64 

                

Dolf. Brons 18 18 6 22 20 10 10 

Dolf. Zilver 19 15 20 5 15 9 6 

Dolf. Goud 25 11 16 14 7 5 2 

Dolf. Diamant 10 21 9 8 15 6 9 

Totaal 72 65 55 49 57 30 27 

* In 2009 is er voor NRZ A - B en C 3x afgezwommen    
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Instructeurlijst 2009  
Instructeur B (ZIB) Zwemleider 

Marianne vd Bent Jeffry Heuveling Alberto Jubitana (A)  

Michel Boom Pieter Naber   

Monica Boom Els Ruygrok* Zwemonderwijzer 

Danny Captein Reinier vd Vegte Cor de Jongh  

Suzanne Haneveld* Marieke v Vegten   

    

Instructeur nivo. 3 Aspirant instructeur 

Margret Ammerlaan Rianne Meijer Mario Beekman Rik Holswilder*  

  Nicole Bennink Erna Hommes 

Instructeur A (ZIA) Gerard Boot* Dominique Kruis 

René Boeff (lotus) Richard v Koetsveld v 
Ankeren 

Julian Brouwer*  Inge v Rooijen 

Agnes v Dam Martin Moenen Wouter Flerig Femmie v Rooijen 

Oscar v Dam Joke vd Poel Pascal Hageman Teun Stukje 

Marga l‟Ecluse Helga Roeleven Dorinda Haneveld* Jeffrey Veldt 

Angelique v Egmond Erna v Rooijen Fedria Haneveld* Patrick Veldt 

Nico Frankhuizen Leny vd Vegte Lenneke Haneveld* Daan v Vliet 

Marit v Ingen Tineke Westerhoven Norma Haneveld* Gawein Wagner 

  Martha Heshusius Helianne Wisse 

Leden met instr. bevoegdheid Mike Holswilder Melvin v Egmond 
(stagiar) 

Remon Eijsackers Mirjam Eijsackers   

Edwin Stuifzand Cris Amende (ZIB, 
lotus, duikinstructeur) 

EHBO 

Richard vd Vegte Paul de Nobel Marga l‟Ecluse 
Instructeur Jeugd B 

Freya Strubbe  Nico Frankhuizen 
Kader en ERC instructeur 

   

Praktijkbegeleider Leercoach 

Michel Boom Marit v Ingen* Michel Boom  

Monica Boom Marieke v Vegten   

* Dit jaar gestopt als instructeur. 
 
Theorie-instructeurs Zwemmend Redden 
Brevet 6                      Danny Captein, Pieter Naber 
Brevet 7 en 8  Michel Boom, Marieke v Vegten 
KNBRD A/ B  Michel Boom, Marieke v Vegten 
 
Andere medewerkers in de zwembaden 

Jannie Batist 
Karel Boeff 
Boudewijn van Koetsveld van Ankeren   
Ria van Koetsveld van Ankeren 

  Jaap Kolderman 
  Ellie van Oosten 
 

Wij danken al onze instructeurs en medewerkers voor hun inzet in 2009! 
 
 
Namens de Commissie Opleidingen, 
 
Marieke van Vegten 
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Jaarverslag Commissie Bewakingen 
 
1. Highlights 
Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie Bewakingen van de Leidse Reddingsbrigade 
over het jaar 2009. Het is een jaar geweest waarin weer vele evenementen door ons zijn 
bewaakt waaronder ook enkele nieuwkomers. Deze zullen onder 3. bewakingen worden 
genoemd. 
Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de trailerhelling van „De Blauwe 
Schuit”. Hierdoor was het niet meer nodig om de boot middels een auto te water te laten; er 
wordt nu gebruik gemaakt van een lier. Ondanks dat de lier nog niet altijd even goed werkt 
lijkt het er op dat dit nog steeds de beste manier is om de boot te water te laten. Er zal dan 
ook in het komende seizoen nog het een en ander worden verbeterd aan de lier. 
Ook hebben we dit jaar met veel succes een opleidingsweekend georganiseerd voor onze 
leden in de zomer. Dit was een geslaagd weekend waarin veel is geleerd, zowel 
doordeelnemers als de organisatie. 
 
2. Commissie 
De commissie bestond in 2009 uit de volgende personen: 
- Richard v/d Vegte Voorzitter 
- Rob Hogendorp Secretaris / budget beheerder 
- Maarten Kluts Coördinator bewakingen 
- Danny Captein Materiaal 
- Oscar van Dam Materiaal 
- Rik Holswilder Onderhoud botenloods / Notulist 
- Jeffrey Veldt Opleidingen 
- Jeffry Heuveling Opleidingen 
- Freya Strubbe Algemeen lid 
- Helianne Wisse Algemeen lid 
- Arianne Hommes Algemeen lid 
Voor het seizoen van 2010 zullen er enkele verschuivingen in de samenstelling van de 
commissie plaatsvinden. Zo zullen Richard v/d Vegte en Rob Hogendorp de commissie 
verlaten. Zij gaan zich volledig richten op het voorzitterschap van het dagelijks bestuur van 
de Leidse Reddingsbrigade. De taak van voorzitter zal overgenomen worden door Maarten 
Kluts die daarnaast ook de functie van Coördinator bewakingen behoudt. De functie van Rob 
Hogendorp zal medio juni/juli 2010 door Helianne Wisse worden overgenomen. 
 
3. Bewakingen 
Dit seizoen hebben we als brigade in totaal 28 dagen bewaakt. Hier zaten zoals elk jaar weer 
de vaste bewakingen op De Kaag zoals de Voorkaag, Paasevenement en Kaagweek tussen. 
Ook waren er enkele nieuwe evenementen die we dit seizoen voor het eerst hebben 
bewaakt. Zo zijn we aanwezig geweest bij het Rapenburgconcert in de binnenstad van 
Leiden (die helaas door het weer letterlijk in het water is gevallen) en twee roeiwedstrijden 
georganiseerd door roeivereniging Die Leythe waarvan één op de Bosbaan in Amsterdam. 
Dit jaar hebben we om onze kosten te kunnen blijven dekken en prijsverhoging doorgevoerd. 
Dit hield in dat het tarief van één boot inclusief bemanning van € 157,50 naar € 165 euro is 
gegaan. Ook het tarief van een „los‟ bewakingslid is van € 21,50 naar € 27,50 gegaan. 
Hierdoor zijn de inkomsten dit jaar gestegen naar een totaal van € 4565,- 
 
4. Opleidingen 
Dit jaar is er door Jeffrey Veldt en Jeffry Heuveling begonnen met het geven van een 
vernieuwde vaaropleiding. Aangezien deze opleiding de afgelopen jaren niet meer werd 
gegeven is het een hele klus geweest om alles weer in banen te leiden. Er is een goede start 
gemaakt, ondanks dat er nog vele verbeterpunten zijn. Hieraan wordt door zowel de 
opleiders als de cursisten enthousiast aan gewerkt. In ieder geval was er ruim voldoende 
animo onder de leden om deel te nemen aan deze opleidingsavonden. 
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De opleiding is dit jaar grotendeels praktisch van aard geweest wat wil zeggen dat bijna alle 
trainingsdagen op het water zijn doorgebracht. Om de opleiding zowel praktisch als 
theoretisch zo volledig mogelijk te maken zal er aan het begin van 2010 een start gemaakt 
gaan worden met theoretische lessen. Deze gaan gegeven worden door Jeffrey Veldt. Ook 
wordt er aan het begin van 2010 een cursus ingepland waar leden de mogelijkheid krijgen 
het klein vaarbewijs te halen. 
 
5. Materiaal 
De botenloods is inmiddels al weer even in gebruik. De inrichting en het gebruik van de 
botenloods is bij menig vergadering onderwerp van gesprek geweest. Niet altijd zijn de 
bewakende leden even zorgvuldig met het materiaal omgesprongen. De commissie zal voor 
komend seizoen duidelijke regels stellen over hoe om te gaan met de materialen. Ook zal de 
„bewakingscontrolelijst‟ weer van stal gehaald worden om te waarborgen dat er goed met het 
materiaal wordt omgegaan. 
Dit jaar zijn er enkele gesprekken geweest met de verhuurder van de botenloods Levitas. 
Onderwerp van gesprek waren enkele facilitaire zaken. Op deze punten is actie ondernomen 
en/of afspraken gemaakt. 
Eind 2009 is er een werkgroep opgestart die zal inventariseren welke mogelijkheden er zijn 
om de snelle boot (Duarry) te gaan vervangen. De Duarry is inmiddels tien jaar oud en aan 
vervanging toe. Ook voor het vervangen van de zeilkleding is een voorstel gemaakt richting 
het bestuur. 
 
6.Samenwerking 
Ook dit jaar is er weer samengewerkt met andere reddingsbrigades en met de Politie Leiden. 
Zo hebben we tijdens het opleidingsweekend gebruik kunnen maken van een boot van 
Reddingsbrigade IJsselstein en zijn er tijdens meerdere bewakingen leden van 
reddingsbrigade Leiderdorp ingezet. 
Tijdens de „peurbakkentocht‟ en de „intocht van Sinterklaas‟ in de binnenstad van Leiden is 
er intensief samengewerkt met de politie. Bij beide evenementen zijn er politieagenten aan 
boord bij onze leden gekomen om zo meer boten op het water te hebben waarin zowel leden 
van de reddingsbrigade als politieagenten zaten. Deze samenwerking is net als vorig jaar 
goed bevallen van beide kanten en zal naar alle waarschijnlijkheid gecontinueerd worden. 
 
7. Cijfers 
 
7.1 aantal keren bewaakt 
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7.2 Jaaroverzicht bewakingen 
 

Dag Datum Bewaking Pers. Bewakingsleden 

          

Za 11-apr Paasevenement 4 Danny, Helianne, Rik, Patrick 

Zo 12-apr Paasevenement 4 Jeffrey, Pascal, Mike, Maarten 

Ma 13-apr Paasevenement 4 Danny, Remco, Rik, Charaine 

          

Za 25-apr Voorkaag 3 Maarten, Rik, Jeffry 

Zo 26-apr Voorkaag 4 Danny, Jeffrey, Mike, Dominique 

          

Do 30-apr Koninginnedag 3 Jeffrey, Mike, René 

          

Za 30-mei Pinksterevenement 2 Jeffrey, Rik 

Zo 31-mei Pinksterevenement 3 Rik, Helianne, Robin 

Ma 1-jun Pinksterevenement 2 Danny, Mike 

          

Za 13-jun Sloeproeien 4 Jeffrey, Maarten, Freya, René 

          

Zo 28-jun Roeiwedstrijd Die Leythe 4 Maarten, Danny, Helianne, Mike 

          

Do 2-jul Peurbakkentocht 2 Danny, Helianne 

          

Za 4-jul Dragonbootrace 2 Jeffry, Mike 

          

Za 11-jul Kaagweek 4 Jeffrey, Cheraine, Rik, Patrick 

Zo 12-jul Kaagweek 4 Danny, Freya, Maarten, Mike 

Ma 13-jul Kaagweek 4 Danny, Remco, Oscar, Teun 

Di 14-jul Kaagweek 4 Danny, Remco, Mike, Pieter 

Wo 15-jul Kaagweek 4 Danny, Remco, Oscar, Teun 

          

Za 8 aug. Triathlon Leiderdorp 2 Danny, Robin 

Zo 9 aug. Traithlon Leiderdorp 2 Danny, Mike 

          

Wo 12 aug. El-Cid week 2 Danny, Mike 

          

Vr 21 aug. Poldercross Warmond 7 Maarten, Caroline, Robin, Petra, Mike, 
Cheraine, Freya 

          

Vr 28 aug. Rapenburgconcert 2 Maarten, Mike 

          

Za 12 sept. Roeiwedstrijd „Bosbaan‟ 2 Jeffrey, Helianne 

          

Za 26 sept. Nakaag 3 Jeffrey, Mike, Rens 

Zo 27 sept. Nakaag 3 Jeffrey, Mike, Rianne (Goes) 

          

Za 3 okt. Polsstokverspringen 2 Danny, Mike 

          

Za 21 nov. Sinterklaasintocht Leiden 3 René, Mike, Martha 
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Dit was het jaarverslag van de Commissie bewakingen. Bij dezen willen wij iedereen 
die zich dit jaar heeft ingezet bedanken. Volgend jaar gaan we verder om onze 
organisatie verder te professionaliseren. Wij hopen dat we volgend seizoen weer op 
jullie steun kunnen rekenen voor de bewakingen.  
 
Nogmaals bedankt! 
 
Namens de Commissie Bewakingen, 
Maarten Kluts 
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Jaarverslag Commissie Bar en Commissie Onderhoud 
 
Door een grote overlap in de bezetting van de Commissies Bar en Onderhoud, zijn deze 
twee commissies in de praktijk samengevoegd. Daarom is er ook één jaarverslag gemaakt. 
 
De samenstelling van de commissie was begin 2009 als volgt: 
Pieter Naber  Voorzitter 
René Boeff  Secretaris 
Remco Streefland Budgetbeheerder 
Jeffrey Veldt  Hygiëne 
Rik Holswilder  Onderhoud 
Danny Captein Onderhoud 
 
Buiten deze commissieleden hebben er nog een aantal medewerkers bardiensten gedraaid: 
Martha Heshusius 
Arianne Hommes 
Mike Holswilder 
Jeffry Heuveling 
Pascal Hageman 
Oscar van Dam 
Marieke van Vegten 
Pauline Streefland 
 
Bestuursvertegenwoordiger was tot oktober Franklin Kluts, hierna heeft René Boeff dit 
overgenomen. 
 
Er is 5x vergaderd dit jaar en er zijn een 3 tal grote schoonmaakdagen geweest. 
 
Het bezoekersaantal aan de Klos op vrijdagavond was matig tot goed. Er is een aantal 
malen een special geserveerd, waarbij vooral de pannenkoeken succesvol waren.  
 
Op het gebied van onderhoud is er in 2009 veel gebeurd. 
Na een aantal inbraken zijn er camera‟s geïnstalleerd. Bewegingen in de Klos worden 
daarmee vastgelegd. 
Verder is het plafond in de grote zaal vernieuwd. Behalve nieuwe plafondplaten is ook de 
verlichting vervangen. De bestuurskamer is voorzien van een nieuw verfje en een nieuw 
plafond. Ook zijn de regenpijpen ontstopt. 
In de ruimte naast het herentoilet en in de kopieerruimte zijn nieuwe stellingen geplaatst, 
zodat we weer wat extra bergruimte hebben. 
 
In november zijn we in het bezit gekomen van een aantal kasten, banken en stoelen, 
afkomstig uit de inventaris van een aantal gesloten postkantoren. 
Er zijn plannen gemaakt voor het volledig vernieuwen van de keuken. Dit is een groot 
project, dat naar verwachting in de zomer van 2010 uitgevoerd zal worden. 
Aan het eind van het jaar hebben Rik en René aangegeven hun activiteiten als lid van de 
Commissie Bar & Onderhoud te beëindigen. 
 
Tot slot willen wij onze dank uitdrukken aan alle medewerkers, die dit jaar hebben 
meegewerkt aan het draaien van bardiensten, schoonmaken en onderhoud in de Klos. 
 
René Boeff 
Secretaris Commissie Bar & Onderhoud. 
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Jaarverslag Commissie Promotie en Commissie Activiteiten  
 

Omdat de Commissie Promotie en de Commissie Activiteiten uit dezelfde leden bestaan en 
omdat de commissies ook in 2009 weer samen hebben vergaderd, hebben wij ook de 
jaarverslagen bij elkaar gevoegd.  
 
Samenstelling  
Samenstelling Commissie Promotie en Commissie Activiteiten eind 2009:  

 Marieke van Vegten (bestuursvertegenwoordiger)  

 Pieter Naber (voorzitter)  

 Mike Holswilder (secretaris)  

 Martha Heshusius  

 Dominique Kruis  

 Teun Stukje  

 Leanne van Vegten  

 Jeffrey Veldt  

De commissie heeft 11 keer vergaderd. 
 
Activiteiten  
De Commissie Promotie en Commissie Activiteiten hebben dit jaar veel (promotionele) 
activiteiten georganiseerd, daarnaast is er veel gedaan om de promotie in de komende jaren 
te verbeteren, te weten:  

 Kindergedeeltes in clubblad “De Hurksprong”  

 Stand Koninginnedag (30 april 2009)  

 Kidsweekend! (30 & 31 mei 2009)  

 Stand Schippertjesdagen (12 & 13 september 2009)  

 Stand Vrijwilligers Informatie Markt (19 september 2009)  

 Taptoe (2 oktober 2009)  

 “Vriendje mee zwemmen” (9 oktober 2009)  

 Sinterklaasfeest (22 november 2009)  

 De Grote Clubactie (26 november 2009)  

 Kerstkaart (18 december 2009)  

Kindergedeeltes in clubblad “De Hurksprong”  

Om de kopij van het clubblad aan te vullen, maar vooral ook om het clubblad leuker te 
maken voor de jongere lessers en leden, heeft de commissie verschillende keren een 
kindergedeelte uitgebracht voor in het clubblad. Ook sommige volwassenen zaten als het 
clubblad uit kwam druk te puzzelen!  

Stand Koninginnedag (30 april 2009) 

Op Koninginnedag was de Leidse Reddingsbrigade ook aanwezig in het centrum van 
Leiden. Met 2 boten en een stand hadden we niet alleen genoeg ruimte voor onze 
kaderleden, maar we hebben deze dag ook verschillende leden vanaf brevet 6 laten 
meedraaien achter de stand en in de boten.  

Kidsweekend! (30 & 31 mei 2009) 

Ook dit jaar hebben we weer een heel succesvol Kidsweekend! gehad. Door het te plannen 
in het Pinksterweekend hadden ook de vrijwilligers nog een extra uitrust dag na het zware 
weekend. Maar liefst 30 kinderen kwamen voor het weekend, waarvan ook een paar van 
onze buurtbrigade uit Leiderdorp.  
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Stand Schippertjesdagen (12 & 13 september 2009)  

Op de Schippertjesdagen stonden we het hele weekend met een stand en een boot. We 
hebben deze dagen veel informatie kunnen geven aan mensen en hebben ook enkele 
demonstraties verzorgd in de Gemeentehaven van Warmond.  

Stand Vrijwilligers Informatie Markt (19 september 2009)  

Tijdens de Vrijwilligers Informatie Markt hadden we ook een stand en een boot op de 
Beestenmarkt in Leiden. Ook bij deze stand hebben we veel informatie kunnen verschaffen 
en enkele demonstraties verzorgd.  

Taptoe (2 oktober 2009)  

2 oktober 2009 liepen we weer met veel kinderen mee met het lint van licht door Leiden, 
oftewel de Taptoe. De commissie had gezorgd voor rood/gele paraplu's voor de kinderen. 
Hoewel dit er natuurlijk ontzettend leuk uit zag, was het voor het weer niet nodig. Het heeft 
de hele tocht niet geregend.  

“Vriendje mee zwemmen” (9 oktober 2009)  

Om de brigade extra te promoten, hebben we dit jaar het “Vriendje mee zwemmen” 
georganiseerd op een vaste datum. In beiden baden waren er verschillende vriendjes te 
vinden die we enthousiast konden maken voor onze vereniging.  

Sinterklaasfeest (22 november 2009)  

Om het Sinterklaasfeest te promoten is er gebruik gemaakt van speciale inschrijfformulieren 
met kleurplaat, helaas waren deze pas wat laat in het zwembad aanwezig. Ook zijn er naar 
elk zwembad twee Zwarte Pieten gegaan. Er zijn helaas maar 10 kinderen naar het feest 
gekomen. De dag werd gevuld door leuke Pieten spelletjes met aan het eind van de dag 
voor elk kind een leuk cadeau. Om volgend jaar het aantal kinderen dat komt te verhogen, 
willen we de toegangsprijs verlagen van 5 euro naar 2 euro per kind.  

Grote Clubactie (26 november 2009)  

Dit jaar hadden we in het begin maar weinig loten besteld, en die hadden we dit jaar zonder 
problemen erg snel verkocht. Daarna hebben we nog 75 loten bijbesteld, die ook bijna 
allemaal verkocht zijn. We willen hiervoor vooral de inzet van Ria van Koetsveld van Ankeren 
(Het Vijf meibad) en Ellie van Oosten (De Zijl) niet vergeten, bedankt voor jullie hulp!  

Kerstkaart  

Dit jaar had de kerstkaart een ander karakter dan voorgaande jaren. Door het late besluit van 
het bestuur wat ze nou eigenlijk wilde met de Kerstborrel en later problemen bij de drukker 
(lekkage), kon de kerstkaart niet meer dienen als uitnodiging voor de Kerstborrel. De 
kerstkaart werd naar alle relaties, alle kader- en ereleden verstuurd.  
 
Volgend jaar  
Het jaar 2010 is al weer begonnen bij het typen van dit verslag. En de commissies staan er 
weer helemaal klaar voor. De ervaring van 2009 kunnen we dit jaar gebruiken om de 
activiteiten nog leuker en drukker bezocht te maken en er staan al weer leuke activiteiten 
gepland, zoals de Paasbingo op zaterdag 27 maart 2010.  
Verder willen we de (promotionele) activiteiten in 2010 ook verder toegankelijk maken voor 
de leden van de Leiderdorpse Reddingsbrigade. In 2009 hebben we hier al een goede basis 
voor gemaakt in samenwerking met de Commissie Promotie van de Leiderdorpse 
Reddingsbrigade.  
 
Namens de Commissie Promotie en de Commissie Activiteiten,  
Pieter Naber (Voorzitter beide commissie) 
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Jaarverslag Commissie Redactie 
 
Algemeen 
2009 was een roerig jaar voor de Commissie Redactie. Vooral het vertrek van Peter Theyn, 
voorzitter en samensteller clubblad, kwam onverwacht en hard aan. De taken zouden 
opnieuw verdeeld moeten worden, gelukkig stond er toen al meteen iemand op uit een 
andere commissie om te helpen. Later in het jaar konden we ook een derde commissielid 
verwelkomen. 
 
De samenstelling 

Samenstelling begin 2009  Samenstelling eind 2009 

Naam: Functie:  Naam: Functie: 

Peter Theyn Voorzitter / Clubblad  Pieter Naber Voorzitter / Clubblad / Website 

Pieter Naber Secretaris / Website  Mike Holswilder Secretaris / Clubblad 

   Rianne Meijer Algemeen lid / Clubblad / Website 

 
Clubblad “De Hurksprong” 
Ons clubblad, genaamd “De Hurksprong”, is nog steeds een groot onderdeel van de 
Commissie Redactie. Door het vertrek van Peter Theyn hebben de overige commissieleden 
gemerkt hoeveel werk er zit in het maken van een clubblad. 
 
In 2009 heeft u 6x ons clubblad "De Hurksprong" thuis gekregen. Namelijk in de maanden 
januari, maart, mei, juli, september en november. Per uitgave wordt het clubblad tussen 400 
en 410 keer gedrukt en verspreid over de leden, donateurs, sponsoren, en andere relaties. 
Er zijn 8 adverteerders opgenomen in het clubblad. 
 
Gemiddeld was de aangeleverde kopij goed voor 22 pagina‟s per uitgave, dit soms ook met 
grote inzet van de commissie zelf. We kunnen dan ook stellen dat de hoeveelheid 
aangeleverde kopij vanuit de meeste commissies matig tot nihil was. Daarom moet er ook 
helaas worden geconstateerd dat het lijkt alsof de Hurksprong niet meer echt wordt gebruikt 
als communicatiemiddel binnen de brigade. 
 
Website leidsereddingsbrigade.nl 
Dit jaar hebben we het overzichtelijker gehouden dan vorig jaar. We zullen alleen de 
volgende twee termen bespreken: 
 

1. Hits: Het totaal aantal bestanden die worden aangeroepen op de server, dus alle 
webpagina‟s, plaatjes en andere bestanden.  

2. Bezoekers: Het unieke aantal bezoekers dat de website bezoekt. Elk IP adres telt 
maar een keer mee. 

  
We zullen het bovenstaande op twee manieren bekijken: totaal per maand, of het 
gemiddelde per dag en maand. Beiden zullen we kort vergelijken met 2008. Als laatste zullen 
we nog wat extra statistieken over de bezoekers geven. 
 
De tabel & grafiek 
Als we het aantal hits en het aantal bezoekers in een tabel zetten, samen met de statistieken 
van 2008, komen we tot de volgende tabel en bijbehorende grafiek: 
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Maand: Hits Hits per dag Bezoekers Bezoekers per dag 

Januari 2008 24100 777 10399 335 

Februari 2008 23671 816 10069 347 

Maart 2008 29235 943 9568 309 

April 2008 30560 1019 9115 304 

Mei 2008 24225 781 6731 217 

Juni 2008 32770 1092 9411 314 

Juli 2008 26522 856 7561 244 

Augustus 2008 16941 546 4283 138 

September 2008 24900 830 6862 229 

Oktober 2008 25279 815 7534 243 

 November 2008 35973 1199 9224 307 

December 2008 20790 671 5226 169 

Januari 2009 36140 1166 10502 339 

Februari 2009 42754 1527 12424 444 

Maart 2009 47187 1522 13712 442 

April 2009 56010 1867 16276 543 

Mei 2009 68019 2194 19766 638 

Juni 2009 97246 3242 26711 890 

Juli 2009 82209 2652 23428 756 

Augustus 2009 79874 2577 20420 659 

September 2009 76569 2552 17828 594 

Oktober 2009 56647 1827 17451 563 

November 2009 62363 2079 20754 692 

December 2009 48051 1550 19331 624 

 
Een flinke lijst van cijfers, maar een grafiek zal hier meer duidelijkheid bieden. Allereerst de 
totale hits en bezoekers per maand: 
 

Totale hits en bezoekers per maand: 
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Duidelijk is een piek te zien rond juni 2009, toen ging de vernieuwde website online en 
konden bezoekers meer informatie vinden en was de website interactiever dan ervoor. 
Gebruikers kunnen met de nieuwe website zelf nieuws toevoegen, zelf reageren op nieuws 
en stemmen op een poll. 
 
Kort overzicht van 2008: 

 Totaal 314966 Hits; 

 Totaal 95983 Bezoekers; 

 Gemiddeld 860 Hits per dag; 

 Gemiddeld 262 Bezoekers per dag. 
 
Kort overzicht van 2009: 

 Totaal 753069 Hits (maar liefst 139% meer); 

 Totaal 218603 Bezoekers (maar liefst 128% meer); 

 Gemiddeld 2063 Hits per dag (maar liefst 139% meer); 

 Gemiddeld 599 Bezoekers per dag (maar liefst 128% meer). 
 
Extra statistieken 
Naast deze algemene statistieken, kunnen we ook nog enkele dingen zeggen over de 
bezoekers zelf. 
 
Zo komt 96.0% van de bezoekers ook daadwerkelijk uit Nederland. De andere 4.0% is toe te 
wijzen aan een scala van landen, onder andere: de Verenigde Staten (0.7%), België (0.7%), 
Duitsland (0.6%), Ierland (0.4%), Frankrijk (0.4%), Engeland (0.3%) en Nieuw Zeeland 
(0.3%). 
 
Volgend jaar 
Inmiddels zitten we al in het volgende jaar: 2010. Voor de Commissie Redactie betekent dit 
het verder uitbreiden met de website met een webshop! Door online reddingsmiddelen te 
verkopen kunnen we een leuke extra inkomst generen voor de reddingsbrigade, terwijl we de 
veiligheid op het water alleen maar bevorderen. 
 
Ook zijn we druk begonnen met het digitaliseren van het clubblad. In 2010 moeten alle 
kinderziektes verholpen worden en moeten we een volwaardig digitaal clubblad krijgen dat 
niet alleen beschikbaar is voor alle leden, maar ook voor andere geïnteresseerden. Dit 
laatste in de hoop dat we hierdoor nog meer nieuwe leden krijgen. 
 
Gezien de kleine samenstelling van de Commissie Redactie ligt er een behoorlijke druk op 
de commissieleden. Mochten er leden zijn die het leuk vinden om eens in de twee maanden 
samen te komen voor het clubblad of vaker om de website up-to-date te houden, dan kunnen 
zij zich altijd melden bij ondergetekende. 
 
Namens de Commissie Redactie, 
Pieter Naber (Voorzitter Commissie Redactie) 
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Financieel jaarverslag 2009 
Financieel jaarverslag van de Leidse Reddingsbrigade en Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade 2009 

      

 

  
 Brigade en Stichting   Brigade en Stichting   T.l.v. Brigade   T.l.v. Stichting  

  
 begroting 2009   werkelijk 2009   werkelijk 2009   werkelijk 2009  

Gbr Omschrijving  Debet   Credit   Debet   Credit   Debet   Credit   Debet   Credit  

4000 Afdracht contributie LRB  €    1.500,00     €    1.646,74     €  1.646,74     €             -      

4005 Afdracht contributie stichting  €       100,00     €         28,86-    €             -       €       28,86-   

4010 Jaarlijkse activiteiten  €       541,00     €    1.978,29     €     989,15     €     989,14    

4015 Verzekeringen  €       650,00     €       624,00     €     624,00     €             -      

4020 Jubileum/attentie medewerkers  €    1.500,00     €       766,03     €     383,01     €     383,02    

4025 Kantoorkosten  €    1.000,00     €       399,07     €     199,53     €     199,54    

4030 Huur Vijfmei bad  €  12.000,00     €  10.922,18     €  3.398,10     €  7.524,08    

4035 Huur De Zijl  €  13.500,00     €  12.810,01     €  4.555,92     €  8.254,09    

4040 Mailing en postbox kosten  €       125,00     €       125,00     €       62,50     €       62,50    

4044 Reservering audio/visueel  €               -       €               -       €             -       €             -      

4085 Overige LRB kosten  €       250,00     €         37,46     €       37,46     €             -      

4090 Overige kosten bestuur  €       100,00     €       380,70     €     190,35     €     190,35    

4095 Overige Vereniging kosten  €       100,00     €       281,93     €     140,97     €     140,96    

4096 Vergoedingen cursussen  €       500,00     €       178,00     €       89,00     €       89,00    

4100 Huur de Klos  €    1.950,00     €    1.879,00     €  1.879,00     €             -      

4105 Belastingen  €       450,00     €       383,00     €     383,00     €             -      

4110 Energie en water  €    2.500,00     €    1.629,59     €  1.629,59     €             -      

4115 Telefoonkosten  €       250,00     €       158,54     €     158,54     €             -      

4120 Reiniging recht  €       300,00     €       412,68     €     412,68     €             -      

4125 Onderhoud  De Klos  €    2.000,00     €       271,23     €     271,23     €             -      

4134 Reservering groot onderhoud  €    2.500,00     €               -       €             -       €             -      

4135 Overige kosten  De Klos  €               -       €               -       €             -       €             -      

4149 Afschrijvingen De klos  €               -       €    3.003,50     €  3.003,50     €             -      

4150 Onderhoud garage  €               -               €             -      

4155 Contributie V.V.E.  €       215,00     €       217,20     €     217,20     €             -      

4175 Overige Kosten garage  €               -       €               -       €             -       €             -      

4190 Vaste lasten garage  €         40,00     €         39,00     €       39,00     €             -      

4199 Afschrijvingen garage  €               -       €               -       €             -       €             -      

4300 Instructiematerialen  €    1.050,00     €         78,67     €       43,63     €       35,04    

4305 Kosten opleidingen  €       150,00     €           7,52     €         3,76     €         3,76    

4310 Verzorging zwembad  €       200,00     €       186,77     €       93,38     €       93,39    

4315 Kosten diploma KNBRD  €       600,00     €       458,85     €     458,85     €             -      

4320 Kosten diploma NRZ  €    1.600,00     €    2.030,35     €             -       €  2.030,35    

4325 Kosten diploma NVZ  €       150,00     €         75,57     €       75,57     €             -      

4330 Kosten diploma brevet 7/8  €               -       €               -       €             -       €             -      

4340 Kosten diploma EHBO  €       600,00     €       509,78     €     509,78     €             -      

4345 Kosten cursus varend redden  €       750,00     €               -       €             -       €             -      

4350 Kosten Theorieopleidingen  €       100,00     €       362,40     €     283,65     €       78,75    

4355 Technische bijscholing  €    2.750,00     €    1.992,49     €             -       €  1.992,49    

4360 Badoefeningen  €       100,00     €               -       €             -       €             -      

4365 Kosten schoolsport  €               -       €       404,83     €     404,83     €             -      

4370 Kosten vergaderingen  €       300,00     €               -       €             -          

4380 Kosten secretariaat  €       250,00     €         85,89     €       42,94     €       42,95    

4395 Overige  kosten opleidingen  €       100,00     €       179,15     €       89,58     €       89,57    

4399 Afschr. commissie opleidingen  €       100,00     €    1.987,18     €  1.987,18     €             -      

4400 Opl./oefening bewaking  €       900,00     €       663,33     €     663,33     €             -      

4405 Onderhoud materiaal  €       603,00     €       240,71     €     240,71     €             -      

4410 Kosten bewaking  €    1.275,00     €       366,87     €     366,87     €             -      

4415 Klein materiaal/gereedschap  €       275,00     €         69,43     €       69,43     €             -      

4420 Vergunningen en registraties  €       100,00     €         78,00     €       78,00     €             -      
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 Brigade en Stichting   Brigade en Stichting   T.l.v. Brigade   T.l.v. Stichting  

  
 begroting 2009   werkelijk 2009   werkelijk 2009   werkelijk 2009  

Gbr Omschrijving  Debet   Credit   Debet   Credit   Debet   Credit   Debet   Credit  

4430 Promotie en werving  €         55,00     €               -       €             -       €             -      

4434 Reservering boot  €       500,00     €       500,00     €     500,00     €             -      

4434 Stallingkosten boot  €    1.250,00     €    1.250,00     €  1.250,00     €             -      

4495 Overige kosten bewaking  €       200,00     €         47,80     €       47,80     €             -      

4499 Afschr comm. bewaking  €       238,00     €    4.240,68     €  4.240,68     €             -      

4500 Kosten jeugdweekend  €               -       €               -       €             -       €             -      

4505 Kosten zwem wedstrijden  €       570,00     €               -       €             -       €             -      

4510 Kosten EHAD wedstrijden  €       750,00     €               -       €             -       €             -      

4520 Kosten Nachtmarathons  €       100,00     €               -       €             -       €             -      

4595 Overige kosten wedstrijd   €               -       €               -       €             -       €             -      

4599 Afschr. Comm. wedstrijden  €               -       €               -       €             -       €             -      

4600 Inkoop consumptiegoederen  €    3.500,00     €    2.822,97     €  2.822,97     €             -      

4605 Inventaris bar  €       500,00     €       430,51     €     430,51     €             -      

4695 Overige kosten commissie bar  €       200,00     €       222,75     €     222,75     €             -      

4699 Afschrijving commissie bar  €               -       €               -       €             -       €             -      

4700 Kosten feest  €       500,00     €               -       €             -       €             -      

4705 Kosten bingo  €       400,00     €               -       €             -       €             -      

4710 Kosten Taptoe  €       300,00     €       435,72     €     217,86     €     217,86    

4715 Kosten sinterklaasfeest  €       700,00     €         93,42     €             -       €       93,42    

4720 Kosten jeugddag  €       250,00     €       582,40     €     291,20     €     291,20    

4725 Kosten peurbakkentocht  €       100,00     €               -       €             -       €             -      

4730 Kosten grote clubactie  €       100,00     €       123,34     €     123,34     €             -      

4735 Kosten secretariaat  €       100,00     €               -       €             -       €             -      

4790 Overige kosten activiteiten  €       150,00     €         76,40     €       38,20     €       38,20    

4795 Kosten jubileumfonds  €    1.500,00     €    1.500,00     €  1.500,00     €             -      

4799 Afschr. Commissie activiteiten  €               -       €               -       €             -       €             -      

4800 Drukkosten hurksprong  €    2.500,00     €    2.299,74     €  1.149,87     €  1.149,87    

4890 Porti mailing hurksprong  €    1.100,00     €    1.003,35     €     501,68     €     501,67    

4895 Overige kosten Redactie   €       385,00     €       314,00     €     157,00     €     157,00    

5950 Inkoop promotiemateriaal  €       750,00     €       201,50     €     201,50     €             -      

5955 Ledenwerving  €       150,00     €       257,04     €             -       €     257,04    

5960 Onderhoudstand  €         50,00     €               -       €             -       €             -      

5965 Standhuur  €       100,00     €         52,50     €       26,25     €       26,25    

5970 Promotie drukwerk  €       500,00     €       387,90     €     310,71     €       77,19    

5980 Overige kosten div. markten  €               -       €       250,77     €     125,38     €     125,39    

5990 Kosten secretariaat  €       100,00     €               -       €             -       €             -      

5995 Afschrijving audio/visueel  €               -       €               -       €             -       €             -      

8000 Entree 5 Meibad    -            29,16            14,58            14,58  

8005 Entree De Zijl    -          202,50          101,25          101,25  

8010 Contributie LRB    13.500,00     11.219,25     11.219,25     -  

8015 Contributie Stichting    38.750,00     37.019,39     -     37.019,39  

8020 Donaties         125,00          151,34          151,34     -  

8025 Inschrijfgeld LRB         100,00          112,50          112,50     -  

8030 Inschrijfgeld Stichting         750,00          885,00     -          885,00  

8035 Subsidies         600,00          475,00          475,00                  -    

8040 Sponsoring         500,00          274,54          274,54                  -    

8045 Rente      1.100,00       1.176,41       1.176,41                  -    

8095 Overige inkomsten vereniging                 -                    -                    -                    -    

8100 Huur inkomsten garage      1.100,00       1.598,16       1.598,16                  -    

8110 Vrijval subsidie garage           55,00            54,45            54,45                  -    

8195 Overige inkomsten exploitatie                 -                    -                    -                    -    

8300 Opbrengsten diploma KNBRD         700,00       1.247,10       1.247,10                  -    

8320 Opbrengsten diploma NRZ         850,00       2.170,00                  -         2.170,00  

8325 
Opbrengsten diploma 
NVZ/STA         250,00          860,00          860,00                  -    
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 Brigade en Stichting   Brigade en Stichting   T.l.v. Brigade   T.l.v. Stichting  

  
 begroting 2009   werkelijk 2009   werkelijk 2009   werkelijk 2009  

Gbr Omschrijving  Debet   Credit   Debet   Credit   Debet   Credit   Debet   Credit  

8330 Opbrengsten diploma brevet 7/8           20,00                  -                    -                    -    

8340 Opbrengsten cursus EHBO         750,00       1.290,00       1.290,00                  -    

8345 Opbrengsten cursus varend redden         750,00                  -                    -                    -    

8350 Opbrengsten theorieopleidingen         100,00                  -                    -                    -    

8365 Opbrengsten schoolsport                 -            800,00          800,00                  -    

8400 Opbrengsten bewakingen      4.000,00       5.867,50       5.867,50                  -    

8405 Opbrengst opl/oefening CBE         500,00          300,00          300,00                  -    

8410 Vrijval subsidie boot         152,00                  -                    -                    -    

8495 Overige opbrengsten CBE                 -                    -                    -                    -    

8500 Opbrengst jeugdweekend                     -                    -                    -    

8505 Opbrengst zwemwedstrijden                     -                    -                    -    

8510 Opbrengsten EHAD         120,00                  -                    -                    -    

8610 Opbrengsten bar      4.000,00       4.005,01       4.005,01                  -    

8700 Opbrengsten feestcommissie         500,00                  -                    -                    -    

8705 Opbrengsten  bingo         400,00                  -                    -                    -    

8715 Opbrengst sinterklaasfeest         150,00            55,00                  -              55,00  

8720 Opbrengst jeugddag         100,00          395,50          395,50                  -    

8730 Opbrengst grote clubactie         400,00          525,00          525,00                  -    

8790 Overig propagenda com. inkomst                     -                    -                    -    

8795 Opbrengst jubileumfonds                     -                    -                    -    

8790 Opbrengsten activiteiten               20,00            20,00                  -    

8800 Advertenties         200,00         -120,00         -120,00                  -    

8810 Opbrengsten promotiemateriaal         100,00          137,00          137,00                  -    

                    

  Saldo       1.000,00     5.764,94         9.375,07   15.140,01    

9990 Totaal baten/kosten  71.622,00   71.622,00   70.749,81   70.749,81   39.879,66   39.879,66   40.245,22   40.245,22  
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Balans 2009 
 
Financieel verslag van de Leidse Reddingsbrigade en Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade 
 

  
 Balans 2009   Balans 2009   Balans 2010   Balans 2010  

Gbr Omschrijving  Debet   Credit   Debet   Credit  

200 Gebouwen          6.348,82                6.348,82    

201 Afschrijving gebouwen            3.947,82                3.947,82  

202 Subsidie garage               163,39                   108,94  

210 Verbouwing clubhuis          5.638,06              10.612,23    

211 Afschrijving verbouwing clubhuis            5.638,06              10.612,23  

215 Materialen opleidingen             480,31                2.468,49    

216 Afschrijving opleidingen               479,31                2.466,49  

220 Inventaris en inrichting              226,37                   226,37    

221 Afschrijving inventaris en inrichting                224,37                   224,37  

230 Inventaris clubhuis          4.350,97                4.350,97    

231 Afschrijving inventaris clubhuis            4.344,97                4.344,97  

260 Reddingsboot        17.958,49              17.958,49    

261 Afschrijving reddingsboot          16.517,81              17.958,49  

262 Subsidie reddingsboot               916,18                           -    

264 Beschermde kleding          7.565,91              10.365,91    

267 Afschrijving beschermde kleding            7.555,91              10.355,91  

270 Portofoons en communicatie          2.349,96                2.349,96    

271 Afschrijving portofoons en communicatie            2.349,96                2.349,96  

280 Kleding Sinterklaas             390,42                   390,42    

281 Afschrijving kleding Sinterklaas               389,42                   389,42  

290 Audio/visueel             851,83                   851,83    

291 Afschrijving audio/visueel               849,83                   849,83  

500 Eigen vermogen          21.707,67              24.172,45  

512 Reservering kantoormiddelen            1.000,00                1.000,00  

520 Reservering jubileum                       -                1.500,00  

530 Reservering boot Duarry            6.317,88                7.236,06  

531 Reservering boot vlet               500,00                1.000,00  

540 Reservering audio/visueel            1.000,00                1.000,00  

550 Reservering groot onderhoud            2.153,06                           -    

560 Reservering kleding            1.224,53                1.224,53  

560 Reservering AED apparatuur            1.000,00                1.000,00  

1001 Kas de zijl                     -                     82,40    

1002 Kas vijf meibad                 0,94                     60,10    

1010 Kas barcommissie               29,03                           -    

1110 Rabobank          2.614,43                   719,73    

1120 Postbank 92341             827,00                   231,61    

1122 Postbank 92341 kapitaalrekening                      -                           -    

1125 Postbank 136733             690,48                   378,37    

1126 Postbank 92341 rentemeerrekening                     -                14.016,13    

1130 Rabobank spaarrekening        31.061,96              28.139,31    

1190 Kruisposten              206,00                       15,00  

1195 Voorschotten commissie             585,45                   500,00    

1300 Debiteuren             630,00                2.109,76    

1301 Kruisposten debiteuren         

1400 Waarborgsommen          1.293,45                1.293,45    

1980 Voorzieningen debiteuren         

1600 Crediteuren            3.022,43                5.555,44  

1601 Kruisposten crediteuren         

1990 Diverse schulden kort               312,50                   312,50  

2050 Vooruit betaalde bedragen         

2060 Vooruit ontvangen bedragen         

2061 Vooruit ontvangen contributie                        65,00  

2062 Vooruit ontvangen contributie LRB                 20,00      

2063 Vooruit ontvangen lesgelden stichting         

  Saldo positief            2.464,78                5.764,94  

9990 Totaal balans        84.099,88         84.099,88          103.454,35          103.454,35  
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Toelichting Financieel jaarverslag 2009 
 
Als gevolg van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
20 april 2009 heeft het bestuur de begroting van 2009 gecorrigeerd. Hierdoor ontstond een 
negatief resultaat van € 2.350,-. Het bestuur heeft bij de commissies aangegeven dat grote 
uitgaven alleen na overleg met het bestuur aangeschaft mochten worden. Uiteindelijk is er 
een positief saldo ontstaan en worden hieronder enkele zaken nader toegelicht.  
 
Het positieve resultaat van het jaar 2009 bedroeg € 16.941,85 zonder extra aangeschafte 
materialen, reserveringen en afschrijvingen. 
 

Resultaat 2009 16.941,85€   

Extra aangeschafte materialen:

Adult CPR Water Rescue Manikin 1.988,18€     

8 zeiljassen en broeken 2.800,00€     

Afschrijvingen:

Subsidie garage 54,45-€           

Verbouwing De Klos 5.156,56€     

Adult CPR Water Rescue Manikin 1.987,18€     

Reddingsboot Duarry 1.440,68€     

8 zeiljassen en broeken 2.800,00€     

Reserveringen:

Reddingsboot Vlet 500,00€         

Jubileumjaar 1.500,00€     

Onderhoud De Klos 2.153,06-€     

Positief resultaat: 5.764,94€     
 
Versnelde afschrijving Duarry 
Aangezien er een werkgroep is opgestart voor de Duarry heeft het bestuur er voor gekozen 
om de Duarry dit jaar versneld af te schrijven en de subsidie bij te voegen bij de Reservering 
Duarry. Zie hiervoor de volgende grootboekrekeningen: 261 Afschrijving reddingsboot, 262 
Subsidie reddingsboot en 530 Reservering Duarry. 
 
Gbr  4010 Jaarlijkse activiteiten. 
Deze grootboekrekening is fors overschreden ten opzichte van de begroting. Het bestuur 
heeft ervoor gekozen om een extra kaderuitje te organiseren, namelijk het bowlen. Tevens 
zijn de kosten voor het kerstbuffet geboekt onder deze post.  
 
Gbr 4090 Overige kosten bestuur 
Er zijn drie Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd, waardoor de kosten hoger zijn 
uitgevallen dan vooraf begroot. 
  
Gbr 4095 Overige vereniging kosten  
Hieronder zijn de bankkosten geboekt. Er is voor deze kosten te weinig begroot (€ 100,-), 
met als gevolg dat er een overschrijding (€ 181,93) heeft plaatsgevonden.  
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Gbr 4110 Energie en water  
 
Als gevolg van het vastzetten van de energietarieven en de installatie van een nieuwe cv 
ketel zijn de energiekosten een stuk lager uitgevallen. Met name een daling van het 
gasverbruik door de nieuwe cv ketel heeft een substantiële bijdrage geleverd.  
 

BEGIN 
DATUM EINDDATUM 

ELEKTRICITEIT 
HOOG 

ELEKTRICITEIT 
LAAG GAS 

23-5-2007 23-5-2008 1783 KWH 3006 KWH 2150 M3 werkelijk verbruik 
23-5-2008 10-7-2009 1296 KWH 2781 KWH 1140 M3 werkelijk verbruik 
 
 
Gbr 4710 Kosten taptoe 
Voor de taptoe zijn er paraplu‟s aangeschaft. Paraplu's die nog over zijn worden gebruikt bij 
de volgende taptoe en promotieaangelegenheden. 
 
Gbr 8015 Contributie Stichting 
De opbrengst is iets lager uitgevallen dan vooraf begroot. Echter zijn de opbrengsten lastig in 
te schatten omdat het aantal lessers jaarlijks fluctueert.  
 
Gbr 8100 Huurinkomsten garage  
 De complete huursom is geïncasseerd tot en met december 2009. Tevens wordt de 
huursom jaarlijks geïndexeerd.  
 
Gbr 8300/8320 Opbrengsten diploma 
Doordat het examengeld vorig jaar gelijk getrokken naar € 10,- zijn er extra opbrengsten 
gegenereerd. Echter hebben er meerdere examens op zaterdag plaatsgevonden waarvoor 
ook extra badhuur voor betaald is. 
 
Gbr 8340 Opbrengsten cursus EHBO 
Alle betalingsachterstanden ook uit het jaar 2008 zijn gedeclareerd totaal € 465.00 deze 
opbrengsten zijn allemaal geboekt in het jaar 2009.  
 
Gbr 8400 Opbrengsten bewaking 
Er zijn een aantal bewakingen uit 2008 gefactureerd in 2009 totaal voor een bedrag van € 
1302.50. Daarom zijn deze opbrengsten ook hoger uitgevallen dan begroot. Alle bewakingen 
die uitgevoerd zijn in 2009 zijn gefactureerd, betaald en geboekt in 2009.  
 
Gbr 8800 Opbrengsten advertenties  
Hieronder zijn twee adverteerders geboekt die hun advertentie niet hebben betaald. 
De facturen van de advertentie werden altijd in november verzonden maar nu niet omdat 
ervoor gekozen is om de hurksprong ook digitaal te verzenden dienen de tarieven door het 
bestuur opnieuw vastgesteld te worden. Opbrengsten uit 2009 zullen dus in het boekjaar van 
2010 geboekt worden. 
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Begroting LRB en Stichting Vrienden van de LRB 2010 
 
GRBKNR  Omschrijving   Kosten  GRBKNR Omschrijving  Baten  

   Algemeen          

4000 Afdracht contributie LRB  €         1.800,00  8010 Contributie LRB  €           11.100,00  

4005 Afdracht contributie stichting  €              80,00  8015 Contributie Stichting  €           37.100,00  

4010 Jaarlijkse activiteiten  €         1.750,00  8020 Donaties  €                150,00  

4015 Verzekeringen  €            650,00  8025 Inschrijfgeld LRB  €                105,00  

4020 Jubileum/attentie medewerkers  €         1.428,00  8030 Inschrijfgeld Stichting  €                830,00  

4025 Kantoorkosten  €            500,00        

4030 Huur 5 Meibad  €       11.320,00        

4035 Huur De Zijl  €       13.380,00        

4040 Mailing en postbox kosten  €            125,00  8035 Subsidies  €                475,00  

4044 Reservering audio/visueel  €                    -          

4050 Kwaliteit verbetering  €         1.000,00        

4085 Overige LRB kosten  €              50,00  8045 Rente opbrengsten  €             1.031,00  

4090 Overige kosten bestuur  €            400,00        

4095 Overige Vereniging kosten  €            290,00        

4096 Vergoedingen  cursussen  €            100,00        

4099 Afschrijving inventaris kantoor  €                    -          

   Clubhuis          

4100 Huur de Klos  €         1.960,00        

4105 Belastingen  €            385,00        

4110 Energie en water  €         1.800,00        

4115 Telefoonkosten  €            400,00        

4120 Reiniging recht  €            415,00        

4125 Onderhoud De Klos  €            500,00        

4134 Reservering groot onderhoud  €         4.500,00        

4135 Overige kosten De Klos  €            100,00        

4149 Afschrijvingen De klos         

   Garage          

4150 Onderhoud garage  €              50,00  8100 Huur inkomsten garage  €             1.587,60  

4155 Contributie V.V.E.  €            225,00        

4175 Overige Kosten garage         

4190 Vaste lasten garage  €              50,00        

4199 Afschrijvingen garage   202 Vrijval subsidie garage  €                  54,40  

   Commissie Opleidingen          

4300 Instructie materiaal  €         1.500,00        

4305 Kosten opleidingen  €            150,00        

4310 Verzorging zwembad  €            200,00        

4315 Diploma kosten KNBRD  €            500,00  8300 Diploma opbrengsten KNBRD  €             1.200,00  

4320 Diploma kosten NRZ  €         1.450,00  8320 Diploma opbrengsten NRZ  €             1.450,00  

4325 Kosten diploma NVZ/STA  €            150,00  8325 Diploma opbrengst NVZ/STA  €                200,00  

4330 Kosten diploma brevet 7/8  €                    -    8330 Diploma opbrengsten brevet 7/8  €                        -    

4340 Kosten diploma EHBO  €            400,00  8340 Cursus EHBO  €                500,00  

4345 Kosten cursus varend redden   8345 Opbrengst cursus varend redden   

4350 Kosten theorieopleidingen  €            150,00  8350 Opbrengsten Theorieopleiding  €                        -    

4355 Technische bijscholing  €         1.875,00        

4360 Badoefeningen  €                    -          

4365 Schoolsport  €            400,00  8365 Opbrengsten schoolsport  €                800,00  

4370 Kosten vergadering  €            200,00        

4380 Kosten secretariaat  €            100,00        

4395 Overige  kosten opleidingen         

4399 Afschr. commissie opleidingen         
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  Commissie Bewaking         

4400 Oefening Bewaking  €            400,00  8405 Opbrengst opl/oefening CBE   

4405 Onderhoud materiaal  €            605,00        

4410 Kosten bewaking  €            600,00  8400 Opbrengsten bewakingen  €             4.500,00  

4415 Klein materiaal/gereedschap  €            175,00        

4420 Vergunningen en registraties  €            100,00        

4430 Promotie en werving  €              55,00        

4434 Reservering boot  €         1.000,00        

4440 Stallingkosten boot  €         1.250,00        

4495 Overige kosten bewaking  €            100,00  8495 Overige opbrengsten CBE   

4499 Afschr. commissie bewaking  €            350,00  262 Vrijval subsidie boot   

  Commissie Wedstrijden         

4505 Kosten zwemwedstrijden  €            150,00  8505 Opbrengst wedstrijden  €                        -    

4510 Kosten EHAD wedstrijden   8510 Opbrengst EHAD  €                        -    

4520 Kosten Nachtmarathons  €              65,00        

4595 Overige kosten wedstrijden         

  Commissie Bar         

4600 Inkoop consumptiegoederen  €         2.650,00  8610 Opbrengsten bar  €             4.000,00  

4605 Inventaris bar  €            100,00        

4695 Overige kosten bar  €            100,00        

4699 Afschrijving commissie bar         

  Commissie Activiteiten         

4700 Kosten feest  €            550,00  8700 Opbrengst feestcommissie  €                550,00  

4705 Kosten bingo  €            400,00  8705 Opbrengsten bingo  €                400,00  

4710 Kosten Taptoe  €            300,00        

4715 Kosten sinterklaasfeest  €            200,00  8715 Opbrengst sinterklaasfeest  €                100,00  

4720 Kosten jeugddag  €            500,00  8720 Opbrengst jeugddag  €                300,00  

4725 Kosten peurbakkentocht  €                    -          

4730 Kosten grote clubactie  €            250,00  8730 Opbrengsten grote clubactie  €                600,00  

4735 Kosten secretariaat  €            100,00        

4790 Overige kosten activiteiten  €            100,00  8790 Overige opbrengsten CAN   

4795 Reservering jubileumfonds  €         1.500,00        

4799 Afschr. Commissie activiteiten         

  Commissie Redactie         

4800 Drukkosten LRB  €         2.000,00  8800 Opbrengst advertentie  €                200,00  

4890 Porti mailing hurksprong  €         1.000,00        

4895 Overige kosten redactie  €            350,00        

  Commissie Promotie         

5950 Inkoop promotiemateriaal  €            200,00  8810 opbrengsten promotiemateriaal  €                        -    

5955 Ledenwerving  €            600,00        

5960 Onderhoudstand  €            100,00        

5965 Standhuur  €            100,00        

5970 Promotie drukwerk  €            600,00        

5990 Kosten secretariaat  €            100,00        

5995 Afschrijving commissie CPR         

            

  Resultaat  €            250,00        

            

  totaal  kosten/baten  €       67.233,00       €           67.233,00  
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Bijlage 1 Medewerkers LRB 
 
Hieronder een overzicht van alle medewerkers en ereleden van de Leidse Reddingsbrigade. 
 

Cris Amende Erna Hommes Leny van der Vegte 

Jannie Batist André Immink Jaqueline van der Vegte 

Mario Beekman Jannetje Immink Reinier van der Vegte 

Nicole Bennink Leen Immink Richard van der Vegte 

Marianne v.d. Bent Marit van Ingen Leanne van Vegten 

Karel Boeff Cor de Jongh Marieke van Vegten 

René Boeff Alberto Jubitana Jeffrey Veldt 

Monica Boom Franklin Kluts Patrick Veldt 

Michel Boom Maarten Kluts Daan van Vliet 

Gerard Boot Ria van Koetsveld van Ankeren Gawein Wagner 

Julian Brouwer Boudewijn van Koetsveld van Ankeren Tineke Westerhoven 

Karel de Bruin Richard van Koetsveld van Ankeren Ger Wijtsma 

Danny Captein Tiny Kolderman Helianne Wisse 

Agnes van Dam Jaap Kolderman  

Oscar van Dam Cheraine Kooi  

Marga l' Ecluse Dominique Kruis  

Paul l' Ecluse Rianne Meijer  

Angelique van Egmond Martin Moenen  

Mirjam Eijsackers Pieter Naber  

Remon Eijsackers Paul de Nobel  

Wouter Flerig Willem Nolles  

Nico Frankhuizen Ellie van Oosten  

Sylvia de Graaf Matthijs Overduin  

Pascal Hageman Joke van der Poel  

Dorinda Haneveld Helga Roeleven  

Fedria Haneveld Erna van Rooijen  

Lenneke Haneveld Femmie van Rooijen  

Norma Haneveld Inge van Rooijen  

Suzanne Haneveld Els Ruygrok  

Martha Heshusius Ron Ruygrok  

Jeffry Heuveling Pauline Streefland  

Rob Hogendorp Remco Streefland  

Mike Holswilder Freya Strubbe  

Rik Holswilder Edwin Stuifzand  

Arianne Hommes Teun Stukje  

  

 

 


