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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
 
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse 
Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 15 april 2013 in clubhuis “De Klos”, 
Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.  
Aanvang 19.30 uur, start van de vergadering om 20:00 uur precies.  
 
Agenda 
  1  Opening; 
  2  Ingekomen stukken; 
  3  Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2012; 
  4  Mededelingen Bestuur; 
  5  Jaarverslagen: 

 Jaarverslag Bestuur; 
 Jaarverslag Commissie Opleidingen; 
 Jaarverslag Commissie Bewakingen; 
 Jaarverslag Commissie Wedstrijden; 
 Jaarverslag Commissie Activiteiten en Commissie Promotie; 
 Jaarverslag Commissie Redactie; 
 Jaarverslag Commissie Bar; 
 Jaarverslag Commissie Onderhoud; 

  6  Financieel jaarverslag 2012: 
 Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
 Leidse Reddingsbrigade; 

  7  Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag; 
  8  Begroting 2013: 

 Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
 Leidse Reddingsbrigade; 

  9  Bestuursverkiezing, aftredend zijn: 
 Marieke van Vegten  Aftredend en herkiesbaar; 
 Rene Boeff   Aftredend en herkiesbaar; 
 Rianne Meijer   Voordracht: algemeen bestuurslid; 
 Jeffrey Veldt   Voordracht: algemeen bestuurslid; 

10  Benoeming Kascontrole Commissie, 
11 Wijziging Huishoudelijk Reglement 
12  Mededelingen ARBO; 
13  Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden 
 voor de Bondsvergaderingen; 
14  Beleidsplan; 
15  Rondvraag; 
16 Vaststellen datum en plaats volgende vergadering; 
17  Sluiting. 
 
Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 15 maart 2013 verkrijgbaar aan de 
balies van de zwembaden. Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering alvast vragen die 
betrekking hebben op de financiële jaarstukken 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester. 
Zijn e-mailadres is penningmeester@lrb.nu. Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals 
andere voorstellen dienen voor 8 april 2013 bij het bestuur binnen te zijn.  
Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per email info@lrb.nu.  

mailto:penningmeester@lrb.nu
mailto:info@lrb.nu
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Notulen Algemene Ledenvergadering  
 
Datum:    16 april 2012    Tijd: 20.00 – 23:00 uur 
Plaats:    Clubhuis “De Klos” 
 
Aanwezig: Angelique v. Egmond, Bryan v.d. Broek, Cindy v.d. Klaauw, Cor de Jongh jr, Cor de 
Jongh sr, Danny Captein, Edwin Stuifzand, Erna v. Rooijen, Frank Muusse, Helianne Wisse, Jaap 
Kolderman, Jeffrey Veldt, Joke v.d. Poel, Karel Boeff, Leanne v. Vegten, Leny v.d Vegte-v. Strater, 
Linda v. Oosten, Marieke v. Vegten, Martha Heshusius, Melvin v. Egmond, Michel Boom, Mike 
Holswilder, Monica Boom–v.d.Meer, Patrick Veldt, Pauline, Streefland, Pieter Naber, Ramona v. 
Egmond,Reinier v.d. Vegte, Remco Streefland, Remon Eijsackers, Rene Boeff, Rianne Meijer, 
Richard v. Koetsveld v. Ankeren, Rob Hogendorp en Ron Ruygrok.  
   
Afwezig met kennisgeving:  Barbara Schoo, Boudewijn v. Koetsveld v. Ankeren, Daphne v.d. 
Meijden, Ellie v. Oosten, Helga Roeleven. Joke Streefland, Kim Maris, Maarten Kluts, Margret 
Ammerlaan, Ria v. Koetsveld v. Ankeren, Teun Stukje en Tiny Kolderman. 
 
Notulen gereed: 18 april 2012 

 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een verzoek aan een ieder om zich aan de huisregels te houden.  
 
De voorzitter begint met excuses, afgelopen ledenvergadering zijn er twee zaken beloofd, die nog niet 
zijn na gekomen. We beloven om voor de volgende keer een kort verslag in de Hurksprong te 
plaatsen en alsnog het beleidsplan te versturen.  
 
Op pagina 5 staat de agenda voor vanavond, maar daarin komt een kleine wijziging. Punt 11, het 
vormen van een Werkgroep Jubileum wordt tijdens de mededelingen van het bestuur al behandeld.  
 
Er is een foutje in het boekje geslopen, pagina 3 (medewerkerlijst) moet pagina 44 zijn. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Het bestuur heeft geen stukken ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2011: 
Pagina 7 -10:  
Geen opmerkingen over deze pagina’s.  
Pagina 11:  
Remon: Bij het kopje gestopte kaderleden staat er bondig omschreven wat de regel is, deze graag 
helemaal in de notulen opnemen. 
Pagina 12:  
Remon: derde alinea van onder, het stukje over de attenties van gestopte kaderleden. Is dit inmiddels 
gebeurd?  
Rob: Nee, attenties niet gegeven, want het bestuur heeft besloten vanaf de algemene 
ledenvergadering 2011 deze regel te gaan hanteren. Het bestuur heeft niets van deze regel kunnen 
terugvinden. 
Remon: Het was een bestaande regel. Als er nog geen uitvoering aan deze actie gegeven, graag nog 
doen. 
Pagina 13:  
Geen opmerkingen over deze pagina.  
 
De notulen zijn met wijzigingen goedgekeurd. Met dank aan de samensteller.  
 
4. Mededelingen Bestuur: 
4.1 Veiligheidsregio / RvR (= Regionale Voorziening Reddingsbrigades) 
Het tekenen van het convenant zou vorig jaar april plaatsvinden, maar heeft een behoorlijke vertraging 
opgelopen. De planning is dat het convenant de komende weken ondertekend zal worden door alle 
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brigades in de veiligheidsregio. Bas v. Dord is aangesteld als coördinator van de veiligheidsregio 
Holland Midden en heeft inmiddels contact gezocht om een datum met alle betrokkenen te plannen 
voor het ondertekenen van een intentieverklaring.  
 
4.2 Vervangen snelle boot (Duarry) 
De Duarry is na ruim 12 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Om de boot varend te krijgen 
moeten er diverse reparaties plaatsvinden aan de motor en de onderkant van de boot. Tevens begint 
de spiegel mee te veren. De kosten hiervoor liggen rond de € 1.000, echter kan er na het uitvoeren 
van alle reparaties geen zekerheid gegeven worden dat alle mankementen verholpen zijn en dat de 
boot dan weer enige tijd volledig inzetbaar zal zijn. 
Het plan is nu om zo snel mogelijk sponsors aan te schrijven om minimaal het resterende bedrag 
(aanschaf minus beschikbare budget) binnen te slepen. Er zijn al wat initiatieven genomen om geld te 
in te zamelen. Op korte termijn wordt er een groot aantal bedrijven aangeschreven. Afhankelijk van dit 
verloop wordt gekeken om een nieuwe boot aan te schaffen of tijdelijk tot reparatie over te gaan. De 
leden geven aan als er geen sponsorgeld komt, het belangrijk is de boot alsnog te repareren. Het 
definitieve besluit zal over twee maanden genomen moeten worden. We willen echt ons best gaan 
doen om geld van buitenaf te bemachtigen, want een nieuwe boot kost € 20.000 - € 25.000. Op dit 
moment willen we nog geen concessies doen. Er staat ongeveer € 9.000 gereserveerd. We houden 
ook berichten in de gaten over tweedehands boten, dit zou een van de concessies kunnen zijn.  
 
4.3 Onkostenvergoeding Vrijwilligers 
Er worden door verschillende kaderleden giften afgetrokken bij de belastingaangifte. Het bestuur wijst 
iedereen op de regels en criteria hieromtrent.  
 
Dit betekent dat daadwerkelijk gemaakte kosten die niet gedeclareerd zijn in aanmerking komen als 
gift. Gemaakte uren voor de LRB kunnen daarom niet worden opgevoerd als gift. Kijk kritisch naar de 
Belastingdienstsite en houd je aan de regels! Laat jaarlijks na afloop van het boekjaar je gift 
ondertekenen door de voorzitter en penningmeester zodat je bewijs hebt voor de belastingdienst. 
Giften die opgevoerd zijn, die niet voldoen aan de criteria worden niet door het bestuur afgetekend. 
 
Wanneer mag u kosten aftrekken als gift? 
Maakt u kosten voor een ANBI? Maar krijgt u deze kosten niet vergoed? Dan mag u het bedrag 
van die kosten misschien aftrekken als gewone gift. Daarbij is van belang of u wel of geen 
vergoeding kunt krijgen voor deze kosten. 
 
U kunt een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten 
Kunt u de gemaakte kosten declareren bij de ANBI, maar ziet u hiervan af? Dan doet u een gift. 
U mag deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet wel kunnen aantonen dat u en de 
instelling aan de volgende voorwaarden voldoen: 
Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI. 
De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger. 
De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding. 
De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen. 
De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen. 
U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de ANBI schenkt. 
De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen. Voor autokosten 
geldt een vast bedrag. 
U kunt geen vergoeding krijgen voor gemaakte kosten 
Maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Maar 
kunt u de gemaakte kosten niet vergoed krijgen door de slechte financiële situatie van de 
ANBI? Dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift. 
Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld: 
reiskosten 
portokosten 
kosten voor enveloppen, papier of inkt 
auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag) 
 
Auto- en taxikosten 
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Voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, telt u een vast bedrag van € 0,19 (voor 
autokosten van 2009 tot en met 2011) per kilometer mee. Voor taxikosten telt u de werkelijke 
kosten mee. 
4.4 Leidschendam 
De periode na de ledenvergadering vorig jaar heeft de voorzitter meerdere gesprekken gevoerd met 
leden en bestuursleden van RB Leidschendam. We hebben de mogelijkheden bekeken op het gebied 
van meerdere samenwerkingsverbanden / zelfs overname. De voorkeur van de leden van 
Leidschendam was uiteraard om zelfstandig verder gaan. Uiteindelijk zijn er twee gegadigden van 
buitenaf bereid gevonden om in het bestuur van Leidschendam te treden.  
 
4.5 Werkgroep Jubileum, 95-jarig bestaan LRB. 
Volgend jaar bestaat de LRB 95 jaar en daarvoor wil het bestuur graag een Werkgroep Jubileum 
oprichten om verschillende activiteiten en een kaderweekend te organiseren. Zijn er mensen die zich 
willen aanmelden voor de werkgroep? Monica heeft al te kennen gegeven in de werkgroep te willen. 
Martha geeft aan ook graag te willen helpen. Vanuit het bestuur zijn Michel en Leanne bereid 
gevonden dit te doen.  
 
4.6 Integriteit / seksuele intimidatie. 
Binnen een vereniging is vertrouwen een heel erg belangrijk element. We geven les aan kleine 
kinderen die afhankelijk zijn van de instructeur, we hebben met contant geld te maken, etc. In de 
media hebben we verschillende malen gehoord dat er ernstige schandalen / misbruik aan het licht zijn 
gekomen  
 
Daarom heeft het bestuur na overleg met de vertrouwenspersonen besloten om zelf een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Voor het gehele bestuur is deze aanvraag nu gedaan. 
Sommigen hebben hem zelfs al ontvangen. In de toekomst willen we voor iedere kaderlid een VOG 
aanvragen. De minister heeft aangegeven voor vrijwilligers de VOG gratis te willen verstrekken. We 
wachten tot de minister meer duidelijkheid gaat geven. Berichten omtrent gratis VOG houden we in de 
gaten, maar het bestuur wil dit sowieso verder uitrollen binnen de LRB. Mocht het niet gratis worden 
dat zal het bestuur de kosten betalen. Voor nieuwe kaderleden willen we vanaf heden een VOG 
verplicht gaan stellen. We weten dat we hiermee niet alles kunnen voorkomen, maar we willen als 
bestuur graag zoveel mogelijk eraan doen, om risico’s te elimineren. We zijn bezig om hier nog verder 
beleid op uit te zetten. Vragen omtrent hoe lang een VOG geldig is/ blijft, kunnen wij nog niet 
beantwoorden. Mocht er toch iets gebeuren, dan wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie en 
melding gemaakt bij de bond. Jaap en Boudewijn zijn als vertrouwenspersonen bezig om richtlijnen op 
papier te zetten.  
 
Het huidige ARBO document is nog steeds actueel en eventueel opvraagbaar bij het bestuur. 
 
Bij de Reddingsbrigade Bloemendaal is er een ernstig ongeluk gebeurd. Welke lering trekt de LRB 
hieruit? Opleidingen die kaderleden gevolgd hebben, moeten geregistreerd gaan worden. Daarmee 
dekken we onszelf in. Je moet van alles kunnen aantonen. De LRB moet geen papierentijger gaan 
worden, wel essentiële zaken moeten vast gelegd worden. Op termijn zullen er bijvoorbeeld richtlijnen 
voor op de boot komen. We beginnen nu eerst met de richtlijnen omtrent VOG. Naar het hele protocol 
erom heen kijken. Niet alle bevoegdheden zijn bekend bij Ron, commissies moeten dit doorgeven. De 
voorzitter benadrukt dat we hier de focus op moeten houden.  
 
4.7 Garage  
De huur van de garage is opgezegd en de garage is klaar om verhuurd te worden. Er zijn nieuwe 
sloten ingezet door Reinier. Het bestuur zal binnenkort een e-mail rondsturen naar het kader en 
eventueel daarna extern gaan werven. De huurprijs zal liggen rond de € 125 per maand. Op dit 
moment ligt een nieuw huurcontract ter inzage bij een jurist om problemen in de toekomst te 
voorkomen.  
 
4.8 Containers 
De status van de containers: Danny gaat in de container het dichtst bij de brug nog elektra aanleggen. 
Op de eerstvolgende klusdag (12 mei) wordt de buitenkant klaargemaakt, om door Cor gespoten te 
kunnen worden (als het weer en de bemensing dat toelaten). Daarna nog opruimen en ze zijn klaar 
voor verhuur. De containers zullen gehuurd gaan worden door leden, deze hebben een sleutel van het 
hek en kunnen op de oprijlaan komen.  
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4.9 Onderhoud de klos 
Afgelopen jaar is veel onderhoud uitgevoerd aan de Klos. De kozijnen zijn vervangen door Sportbedrijf 
en deze gaan ook nog kijken naar de regenpijpen. De binnenkant is geverfd tijdens NLDoet 2012 en 
er is een smartboard geschonken. Het meubilair is vervangen dankzij het Rabowensenfonds. Er is 
iemand gevonden voor de schoonmaakwerkzaamheden in de Klos. Via Pieter is er iemand die een 
eigen bedrijfje aan het opzetten is en een keuken nodig heeft. Onze keuken wordt hiervoor gebruikt en 
inruil daarvoor wordt de Klos wekelijks schoongemaakt.  
 
Jubilarissen: 
Het bestuur heeft ook dit jaar besloten om Irischeques te geven aan de jubilarissen. 

 

Jubilaris Lid sinds Aantal jaren

Marianne van der Bent 1-1-2007 5

Maarten Kluts 14-9-2007 5

Daphne van der Meijden 14-9-2007 5

Barbara Schoo 20-9-2002 10

Ron Ruygrok 1-12-2002 10

Pieter Naber 11-4-1997 15

Mario Beekman 17-1-1992 20

Arianne Hommes 28-8-1992 20

Marieke van Vegten 3-1-1992 20

Angelique van Egmond 3-5-1977 35

Sylvia de Graaf 9-5-1977 35

Els Ruygrok 6-3-1967 45

Reinier van der Vegte 1-1-1957 55  
 
 
5.  Jaarverslagen 
5.1 Bestuur 
Pagina 15 
Danny: Hoort ARBO ook bij Jaap en Boudewijn? Rob: Ja dit klopt. 
 
Remon: De aantallen schoolsporters kloppen niet met de grafiek op de volgende pagina. Rob: De 
tabel is per 1 januari de andere gegevens zijn is per 31 december.  
 
Pagina 16 
Geen opmerkingen over deze pagina.  
 
5.2 Commissie Opleidingen 
Pagina 17 
Danny: Hij geeft aan dat bij zijn naam ook coördinator elementair Vijfmeibad hoort te staan. 
 
Pagina 18 – 19 
Geen opmerkingen over deze pagina’s 
 
Pagina 20 
Rene: Sylvia heeft als achternaam “de Graaf”.  
 
Richard: het totaal aantal afzwemmers NRZ klopt niet. Er staat een totaal van 130, maar als je De Zijl 
en Het Vijfmeibad samen optelt krijg 120. 
 
5.3 Commissie Bewakingen 
Pagina 21  
Geen opmerkingen over deze pagina.  
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Pagina 22 
Edwin: Graag terug laten komen dat er geroeid wordt, dit is nu niet terug te vinden in het jaarverslag.  
 
Remon: Er staat dat de Duarry afgeschreven is, deze term klopt niet, moet zijn: de Duarry is kapot.  
 
Pagina 23 
Rianne: Bij het Leedeconcert was Jeffry Heuveling niet aanwezig. Bij de zondag van de 
Schippertjesdagen waren er wel bewakers. Dit aanpassen. In ieder geval was Patrick Veldt er.  
 
5.4 Commissie Bar 
Pagina 25 
Geen opmerkingen over deze pagina.  
 
Pagina 26 
Remon: waarom was het bestuur niet bij de uitreiking Rabowensenfonds aanwezig? 
Informatievoorziening was niet optimaal. Rob is het met Remon eens dat het wenselijk is, als ook 
bestuur bij deze activiteit aanwezig was. Nu zijn de mensen geweest die dit geregeld hebben.  
 
5.5 Commissie Onderhoud 
Pagina 27 - 28 
Geen opmerkingen over deze pagina’s.  
 
5.6 Commissies Activiteiten en Promotie 
Pagina 29 – 30  
Geen opmerkingen over deze pagina’s.  
 
5.7 Commissie Redactie 
Pagina 31 
Danny: De grafiek is normaal in kleur. Door het printen in zwart-wit is deze nu niet leesbaar. Rekening 
mee houden voor volgend jaar.  
 
Pagina 32 
Richard: Er staan verschillende bedragen voor de contributie op de website. Even aanpassen graag. 
Hij heeft printjes bij zich voor redactie om aan te geven waarom het gaat.  
 
5.8 Commissie Wedstrijden 
Pagina 33 
Rob: Het bestuur is blij dat we weer een commissie hebben.  
 
Richard: Er wordt getraind om mee te doen aan een EHaD. De instructeurs die deze lessen geven 
hebben geen boek met de nieuwe stof. Hij vindt dat ze hier wel recht op hebben.  
 
6. Financieel jaarverslag 2011  
6.1 Toelichting Financieel Verslag 2011 
Pagina 35 
In de tweede alinea staat er geschreven over reserveringen. Deze willen we achteraf, na de cijfers 
bespreken.  
We bieden onze excuses aan om de omschrijving die staat bij grootboeknummer 4090. Dit hebben we 
niet cru bedoeld.  
 
Richard: Bij jaarlijkse activiteiten, post 4010 staat een nieuwsjaarsuitje naar Snowworld. Hij vindt niet 
dat het bestuur niet zomaar zoveel geld kan uitgeven. Rob: In het bestuur is deze beslissing uitvoerig 
afgewogen voordat er besloten is om het uitje te doen.  
Richard: Kan het bestuur voortaan zo’n uitgave voorafgaand te bespreken met de leden?  
Rob: het bestuur heeft de mogelijkheden om zo’n uitgave te doen. Dit uitje kwam ten goede van de 
kaderleden die zich het gehele jaar inspannen voor de vereniging. 
 
Erna: nu gaat contributie omhoog en dit geld had ook naar de boot gekund.  
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Richard: Het bestuur kan niet zomaar overschrijdingen maken. Hoeveel heeft het uitje precies gekost? 
Rob: 5000 euro heeft het uitje gekost. Richard: Het bestuur moet op het geld letten. Dit is zonder 
overleg uitgegeven. Michel: Het bestuur let juist heel scherp op de kosten van de LRB. Jaap: Geeft 
aan het wel te snappen. Rob: Een uitje met zoveel mensen (80 leden) kost geld. Dit komt wel ten 
goede van de kaderleden. Richard: Zo’n uitje niet bij meevaller doen, maar van tevoren plannen en 
overleggen. Rob: Het bestuur is kritisch op zijn uitgaven, als je een meevaller hebt kun je dit besteden. 
Cor sr en Cor jr vonden het uitje erg leuk en waren juist enthousiast erover.  
 
Richard: Waarom zoveel geld besteden aan een kaderuitje in plaats van Life Saver boeken voor alle 
kaderleden te bestellen? Rob: Het bestuur kijkt altijd naar uitgaven, we hebben ons niet bemoeid met 
wie de boeken heeft gekregen. Dit was een commissie-aangelegenheid en het bestuur heeft geen 
verzoek om budget ontvangen voor Life Saver boeken. Indien blijkt dat deze uitgave daadwerkelijk 
nodig was geweest, had het bestuur budget beschikbaar gesteld. 
 
Richard: Wat betekent de reservering toegangssysteem? Rob: Deze is voor een digitaal 
pasjessysteem. We willen in de toekomst naar een ander systeem voor bij de balies. Het gaat om 
digitalisering van de kaarten. Remon: Wat zijn de kosten? Het hele systeem kost rond de 5000 euro. 
Waar staat dit op de balans? Rob: Onder kantoormiddelen. 
Remon: aanschaf is 5000 euro, hoe lang is de licentie. Michel: deze is eenmalig. Linda: Als het kapot 
gaat, wat zijn dan de kosten? Meerdere baden gebruiken dit en we hebben nog weinig problemen 
vernomen. We willen het makkelijker en veiliger maker voor de baliemedewerkers.  
 
Richard: Grootboek 4085 heeft een flinke overschrijding van een aantal duizend euro’s. Michel: De 
opzet is anders dan vooraf is aangegeven. Er valt ook nog een andere post onder. Op deze post is 
namelijk ook de aanschaf van de nieuwe T-shirts geboekt. De reservering die gemaakt is voor de T-
shirts is niet gebruikt, deze blijft staan om nieuwe broekjes aan te kunnen schaffen. De schoentjes 
(voor in de baden), Serious Rescue 2011, een donatie voor de boot en de oliebollenactie zijn hier in 
eerste instantie op geboekt, later zijn deze omgeboekt.  
 
4090: Remon: Zijn dit alleen de kosten van het jaarverslag 2011? Michel: Nee. 
 
Pagina 36 
Remon: Op grootboeknummer 4380 is 400 euro uitgegeven voor brieven aan leden, waarom? De 
Commissie Opleidingen heeft brieven verstuurd in verband met een andere badindeling vanwege de 
nieuwe diplomalijn.  
 
Jaap: Een vraag over grootboeknummer 4110, energie en water. Vorig jaar is er € 2.600 uitgegeven, 
dit jaar € 2.800, waar is de meevaller? Michel: Het voorschot is hetzelfde gebleven en gaat dit jaar 
aangepast worden. Over het verbruik zijn we nog niet helemaal uit en wordt nog gevolgd. Hopelijk 
hebben we dit volgend jaar goed in beeld. Het energieverbruik van Archery Events wordt aan hen 
door belast. 
 
Remon: als je alle overschrijdingen optelt, is er veel overschreden. Michel: In de ALV van 2010 is het 
besluit genomen om de kleding uit het eigen vermogen aan te schaffen. We hebben dit kunnen 
aanschaffen uit het saldo van 2010 zonder hiervoor de reserveringen aan te spreken. Voor 2012 staan 
er broekjes begroot. Dit is ook weer gedaan zodat de reservering niet hoeft aangesproken te worden. 
Er wordt in 2012 een bedrag € 775,47 aan de reservering toegevoegd omdat de kleding over ca. 5 
jaar weer aan vervanging toe zal zijn. 
Remon: Op grootboeknummer 5955 Ledenwerving is € 1.350 uitgegeven, waarin zat dit? Er zijn 
advertenties geplaatst, dit omdat de wachtlijsten bijna leeg waren. Er is een extra advertentieronde 
uitgegaan.  
 
6.2 Stichting Vrienden van de LRB 
Pagina 37 
Richard: Hoe zit het met de verdeling van de huur tussen de baden? 20% van de uren bij Het 
Vijfmeibad zijn voor elementair en bij De Zijl is dit 32%. Het aantal uren zijn uitgesplitst door 
sportbedrijf.  
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Pagina 38 – 39  
Geen opmerkingen over deze pagina’s.  
 
De ledenvergadering geeft toestemming om het positieve saldo van de Stichting vrienden van de LRB 
over te hevelen naar de LRB.  
 
6.3 Leidse Reddingsbrigade 
Pagina 37 – 38 
Geen opmerkingen over deze pagina’s.  
 
Pagina 39 
Erna: De bewakingen leveren aardig wat op, kunnen we dat niet stoppen in een nieuwe boot?  
Rob: Deze inkomsten zijn ook nodig om de kosten van CBE te dekken.  
 
Voorstel van pagina 35 
Er wordt een kleine aanpassing gemaakt in de reserveringen. De € 354,79 wordt niet aan het eigen 
vermogen toegevoegd, maar aan de reservering voor een nieuwe boot. Met de rest gaat de 
vergadering akkoord.  
 
 
6.4 Toelichting balans  
Pagina 40 
Richard: Wat is er reeds betaald van de huur van de garage? Michel: Van de huur garage is € 450 
betaald, er blijft nog € 1.009 open staan.  
 
Richard: Wanneer is het kaderuitje betaald? Michel: Deze is betaald in 2012. In 2011 zijn deze kosten 
gereserveerd en de uiteindelijke betaling is gedaan in 2012.  
 
De vergadering gaat akkoord met het afschrijven van de voorziening debiteuren, post 1290.  
 
6.5 Balans 
Pagina 41 
Edwin: kan post 540 (reservering audio/visueel) opgenomen worden in post 530 (reservering boot 
Duarry)? Rob: Ik ben hier geen voorstander van. Michel: ligt aan de kwaliteit die je wil hebben van je 
apparatuur. Rob: We kunnen op termijn bijvoorbeeld een nieuw kopieerapparaat nodig hebben. Rob 
stelt voor om dit laten staan; Danny wil er graag over stemmen. Rob: wie wil post 540 laten vallen? 7 
leden zijn voor. Het voorstel vervalt.  
 
Richard: Wat valt er onder post 520 (reservering jubileum) Hier staan de reserveringen op die worden 
gedaan voor jubileums van de LRB waaronder de extra reservering die tijdens de ALV 2011 is gedaan 
voor het 100-jarige bestaan.  
 
Remon: De post 560 heeft als naam reservering AED apparatuur. Dit is hier niet alleen voor, maar ook 
voor andere EHBO materialen, zoals een nieuwe reanimatiepop. Kan de naam veranderd worden?  
 
Richard: Hoe komt het dat de reservering van de vlet met € 700 verhoogd is? Monica: Dat komt omdat 
er vorig jaar een reservering gedaan is, deze is terug te vinden in de begroting van vorig jaar op post 
4434. Rob: We zullen kijken of we het volgend jaar simpeler kunnen weergeven. 
 
Bryan: Een aantal rekeningen staan op debet, waarom is dit geen credit? Michel: Geld bij een bank is 
debet omdat de bank een schuld heeft aan de vereniging. 
 
Bryan: eigen vermogen is € 30 000. Gaan we dit gebruiken om een nieuwe boot te kopen? Rob: we 
gaan hier geen boot voor kopen. We hebben ook een buffer nodig voor wat minder goede jaren.  
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7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag 
Danny, Boudewijn en Jeffrey zijn voor een kascontrole bij de penningmeester thuis geweest. Rob was 
die avond ook aanwezig. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 20-02-12. Danny: we hebben de 
boeken in gezien, alles zag er netjes uit.  
 
De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge.  
 
8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2011 & Begroting LRB 2012 
Pagina 42 
Remon: post 4110 (energie en water). In 2011 is er € 2.800 uitgegeven, nu is er € 2.500 begroot. 
Michel: We zijn hier nog mee bezig, wat begroot was, was niet reëel. Dit is naar verwachting een 
reëler beeld.  
 
Richard: Wat is er op post 4085 geboekt? Michel: Dit zijn de reserveringen; € 1.000 voor een 
pasjessysteem, € 1.000 voor nieuwe reanimatiepop, € 2.200 voor nieuwe broekjes, € 500 voor 
Serious Rescue 2012 en € 745,45 kleding is voor de vervanging kleding. Nu hebben we € 5.000 nodig 
om kleding te kunnen vervangen, dit moeten we over 5 jaar minimaal weer op de begroting hebben 
staan.  
 
Richard: Hoe zit het met de huurinkomsten van de garage? Is € 1.100 niet rooskleurig als deze nu nog 
leegstaat? Michel: De containers gaan er ook op geboekt worden.  
 
Pagina 43 
Remon: De post 4800 drukkosten is vrij fors? Rob: We zijn aan het kijken naar de frequentie van de 
Hurksprong, we moeten kijken hoe hierop bezuinigd kan worden.  
 
Remon: 4955 ledenwerving is fors begroot. Leden behouden is makkelijker vaak, dan nieuwe leden 
werven. Rob: Het zal hand in hand moeten gaan. We gaan wel steeds meer adverteren via internet. 
Let wel, dat de daling van kinderen landelijk gezien ook gebeurt. Tevens zijn er de afgelopen jaren 
minder kinderen geboren.  
 
Jeffey: Post 4795: hoe gaat dat gesplitst worden? Rob: het is volledig voor het 95-jarige jubileum.  
 
Bryan: Post 8405, welke opbrengsten zijn dit? Dit zijn de opbrengsten die verwacht worden voor het 
jeugdweekend van de Commissie Bewakingen.  
 
Jeffrey: Naamgeving van de grootboeknummers van de Commissie Activiteiten klopt niet. Dit zouden 
we gaat aanpassen. Bingo en Sint zouden zo blijven heten. En wat wordt er verstaan onder opbrengst 
feestcommissie? Michel: Zomerkamp is hierop begroot. Jeffrey: Kan dit aangepast worden? Michel: 
Geen probleem. 
 
Contributie 
De contributie voor 2012 is door het bestuur vastgesteld op: 
Elementair zwemmen    € 149,-  p/jaar (korting A.I. à € 2,- per half jaar 
Lidmaatschap LRB   € 99,-  p/jaar (korting A.I. à € 2,- per half jaar 
Niet-zwemmend lid en Kader  € 23,-  p/jaar (korting A.I. à € 2,- per jaar 
Eenmalig inschrijfgeld   € 7,50   
Badtoegang familiezwemmen  € 2,50  niet leden 
Examengeld voor alle examens  € 10,-  niet voor varend redden, EHBO 
Advertentie richtbedrag   € 40,-  per 1/8 deel of een veelvoud hiervan.  
Attentie geboorte zoon/dochter  € 25,-  bedrag per kind 
Bruiloft     € 40,- 
Lid van Verdienste   € 25,- 
Overlijden leden   Kaart aan de nabestaande(n) 
Overlijden kader/oudgedienden  Kaart, bloemen t.w.v. € 50,-, evt. advertentie   
Stoppen als kaderlid   € 5,- per jaar € 1,- met een maximum van € 50,-* 
Verjaardag kaderlid   Kaart 
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* Er is geen verschil of de persoon wel of geen lid blijft van de LRB. Wanneer een persoon na verloop 
van tijd weer actief wordt start hij/zij op € 0,-. Een kaderlid dat op non-actief wordt gezet door het 
bestuur ontvangt geen vergoeding.  
 
De attenties worden ter beschikking gesteld indien er een officiële melding plaatsvindt bij het bestuur 
door bijvoorbeeld een geboortekaart, trouwkaart of rouwkaart. 
 
De kilometervergoeding was vastgesteld op € 0,20 per km voor een auto zonder aanhanger en € 0,27 
per kilometer voor een auto met aanhanger. Dit blijft ongewijzigd.  
 
De vergadering geeft het bestuur toestemming om de lesgelden te verhogen, mits dit komt door 
specifieke doeleinden, zoals badhuur, huur van de Klos, afdracht aan REDNED.  
 
Remon: Hoe zit het met de examengelden? Michel: Daar is al naar gekeken, voorlopig blijven deze 
gelijk.  
 
9. Bestuursverkiezing 
Rob is aftredend, maar wel herkiesbaar. Vergadering gaat akkoord. 
 
Het bestuur stelt een aantal wijzigingen voor:  
Remco treedt tussentijds af als secretaris en wordt bestuursvertegenwoordiger voor Bar en 
Onderhoud. 
Marieke wordt door het bestuur voorgedragen om te benoemen als secretaris en blijft 
bestuursvertegenwoordiger Commissie Opleidingen.  
Rene wordt bestuursvertegenwoordiger Wedstrijden in plaats van Bar en Onderhoud. 
 
De vergadering heeft hier geen bezwaar tegen en gaat akkoord met de wijzigingen en de benoeming 
van Marieke tot secretaris.  
 
Het bestuur bestaat nu uit zeven personen, maar heeft nog steeds twee vacatures. Het blijft wenselijk 
om deze twee vacatures te vervullen.  
 
De penningmeester wordt bijgestaan door Ron Ruygrok, die de functie van ledenadministrateur vervult 
en Monica Boom, als financieel adviseur. 
 
De vertrouwenspersonen zijn Jaap Kolderman en Boudewijn van Koetsveld van Ankeren. 
  
10. Benoeming Kascontrole Commissie 
Aftredend bij de kascontrole is Boudewijn van Koetsveld van Ankeren.  
 
De Kascontrole Commissie voor boekjaar 2012 bestaat uit: 
Danny Captein     Aftredend in 2013 
Jeffrey Veldt     Aftredend in 2014 
Rianne Meijer     Reserve, aftredend in 2015 
 
11.  Benoeming Werkgroep Jubileum 
Zie mededelingen bestuur.  
 
12. Mededelingen ARBO 
Zie mededelingen bestuur.  
 
13. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen 
Marieke en Rob zijn naar de beleidsvoorbereidende vergadering van REDNED geweest. Op de RVR 
geven ze nu vol gas. Ook hebben ze aandacht besteed aan de nieuwe structuur van de opleidingen.  
 
Op 12 mei 2012 is de ledenvergadering van de bond.  
Wil er iemand vanuit deze vergadering naar toe? Niemand wil er naar toe. Het bestuur kijkt zelf of ze 
iemand kunnen vinden, die daar naar toe wil.  
De vergadering geeft mandaat aan de afvaardiging.  
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Pagina 44 
Rob geeft aan dat hij de medewerkerlijst is vergeten te behandelen.  
 
Danny: Kim Korpershoek mist op deze lijst en moet worden toegevoegd.  
 
Bryan: Zijn naam staat verkeerd geschreven, moet “van den Broek” zijn.  
 
14. Beleidsplan 
Doelstelling: 
Het realiseren van een verhoging van 75% van het aantal juniorleden binnen de termijn van dit 
beleidsplan door het werven van nieuwe leden en behouden van bestaande leden.  
 
Basiselementen beleidsplan: 
Marktsegment NRZ  verhogen prijs/kwaliteitverhouding  afgelopen jaar opleiding door Nico 
Waasdorp in verband met ziekte. Wel is er een bijscholing gehouden door de Commissie Opleidingen. 
In het najaar staat een opleiding gegeven door Nico Waasdorp gepland. 
 
Kaderleden  er zijn meerdere hulpinstructeurs bijgekomen. Ook hebben meerdere kaderleden hun 
PVB gehaald. De bezetting in De Zijl is goed en in Het Vijfmeibad krap. De Commissie Wedstrijden is 
weer van start gegaan en er zijn ook nieuwe kaderleden in de bewakingen gestapt. Binding van het 
kader hebben we geprobeerd te bereiken door onder andere de Nieuwjaarsactiviteit. 
 
Leden  er komt binnenkort een wervingsactie om leden te werven. Zoals het er nu uitziet zijn er 
vanuit de schoolsport 8 kinderen die lid blijven van de LRB.  
Het totaal aantal leden is iets gestegen.  
 
Jaarlijks zullen we een beleidsplanvergadering houden met alle commissies. 
 
Richard: Is het beleidsplan afgerond? Ja, dat is zo. Iedere jaar kijken we samen met commissies voor 
afstemming en iedere doelgroep benaderen. Rob belooft het beleidsplan rond te mailen.  
 
15. Rondvraag 
Frank: Geeft aan dat hij niet op kaderledenlijst staat.  
 
Karel: Balie wordt goed bijgepraat. Rianne is er erg actief in! 
 
Richard: Als er een boot boven budget wordt gevonden, wat doet het bestuur? Bij sponsoring wordt hij 
aangeschaft, er is € 9.000 gereserveerd en deze kan gebruikt worden. Richard: kunnen we een 
bedrag afspreken met de ALV? Nee, dit hoeft niet.  
Cor: Als je een sponsor vindt voor €10.000, wordt dan toch € 25.000 uitgegeven? Rob: Nee, liever 
niet. De Duarry levert alleen € 3.000 op als we hem inruilen bij Roomburg Watersport.  
 
Rianne: Wie willen ermee helpen met de actie Bloom? Angelique: kunnen er meer folders komen? 
Rianne: Lastig hiervoor moet betaald worden.  
 
Jeffrey: Op 12 mei gaat er geschilderd worden in het clubhuis 
 
16. Volgende Algemene Ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering wordt volgend jaar gehouden op maandag 15 april 2013 om 20.00 uur 
in clubhuis “de Klos”. 
 
17. Sluiting (22.58 uur) 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 



Algemene Ledenvergadering - 15 april 2013  

Leidse Reddingsbrigade          15 
www.lrb.nu / info@lrb.nu  

 

 

Jaarverslagen 
 

Jaarverslag Bestuur     
 
Na de ALV van april bestond het bestuur uit: 
Rob Hogendorp   Voorzitter 
Marieke van Vegten  Secretaris, Vertegenwoordiger Technische Zaken 
Michel Boom   Penningmeester 
Maarten Kluts   Vertegenwoordiger Bewakingen 
Rene Boeff   Vertegenwoordiger Wedstrijden 
Leanne van Vegten  Vertegenwoordiger Promotionele Zaken 
Remco Streefland  Vertegenwoordiger Facilitaire Zaken 
 
Het bestuur werd bijgestaan door Ron Ruygrok voor de ledenadministratie, Monica Boom-van der 
Meer als financieel adviseur en Boudewijn van Koetsveld van Ankeren en Jaap Kolderman als ARBO 
coördinatoren en vertrouwenspersonen. 
 
Boudewijn en Jaap zijn in samenspraak met het bestuur gaan kijken naar het beleidsstuk seksuele 
intimidatie. Dit is erg belangrijk geworden, nu in de media steeds vaker dit soort zaken in het nieuws 
komen. Ook Reddingsbrigade Nederland is samen met de minister van Justitie bezig geweest. Alle 
kaderleden kunnen nu gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Besloten is om dit ook 
voor de kaderleden van de LRB te gaan aanvragen. Alles is vastgelegd in een nieuw beleidsstuk.  
 
2012 in vogelvlucht 
Het bestuur kon tijdens de ALV van 2012 mededelen dat Marieke van Vegten de periode van Remco 
Streefland zal gaan afmaken als secretaris. Binnen het bestuur zijn hierdoor nog een aantal 
wijzigingen geweest. Remco Streefland vertegenwoordigt Facilitaire Zaken en Rene Boeff 
vertegenwoordigt de Commissie Wedstrijden binnen het bestuur.  
 
Januari 
Aan het begin van het jaar heeft het bestuur een kaderuitje georganiseerd voor alle kaderleden en hun 
partners. Alle kaderleden zijn naar Snowworld Zoetermeer geweest en hebben daar geskied en 
gesnowboard, afgesloten met een fondue. Na deze geslaagde dag is er een aantal weken later nog 
een fotoavond georganiseerd in de Klos.  
 
Maart 
In maart waren verschillende activiteiten. Maart begon met de Nacht van Leiderdorp, waar met twee 
teams voor ingeschreven was. De Reddingsbrigade Den Helder heeft die nacht ons clubhuis 
doorgebracht, om te kunnen overnachten. Kort hierna vond NLDoet plaats, waarbij de LRB een 
sponsoring van 500 euro ontving om te klussen in de Klos. De maand werd afgesloten met een 
Paasbingo. De opbrengst van deze bingo is gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe reddingsboot 
later in het jaar.  
 
April 
In april is er een vaardag geweest voor de schoolsporters. Dit was wederom een succes. Ook is er in 
deze maand door de Commissie Promotie een nieuwe promotiefilm gemaakt op de Kagerplassen. Het 
resultaat is terug te vinden in de spreekbeurtkoffers en op onze website.  
 
Mei 
In mei is er verder gegaan met het schilderwerk in de Klos. Grotendeels is dit nu af.  
 
Juni 
In juni waren er weer veel examens. Zowel voor NRZ, brevetten en gedeeltelijk al de nieuwe lijn waren 
de examens zeer geslaagd.  
 
Juli 
Woensdagavond 4 juli jl. hebben 7 reddingsbrigades uit de Veiligheidsregio Hollands Midden en de 
koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland een samenwerkingsconvenant ondertekend. Alle 7 
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reddingsbrigades zijn hiervoor samen gekomen in het clubhuis van de Leidse Reddingsbrigade. De 7 
reddingsbrigades vormen samen de Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR) Hollands-Midden. 
Een RVR is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van de Veiligheidsregio. 
Met deze samenwerking vormen de Reddingsbrigades een efficiëntere partner en 1 aanspreekpunt 
voor de hulpdiensten in de regio. Zij gaan ook nauwer samenwerken bij de kwaliteitsontwikkeling van 
het reddingswerk en gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening en 
overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aanspreekpunt voor de eigen gemeente voor 
afspraken rond bijvoorbeeld strand- en recreatietoezicht. Het RVR Convenant Hollands-Midden is 
ondertekend door de voorzitters van de reddingsbrigades uit Alphen a/d Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Noordwijk en Waddinxveen en de directeur van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD). De 
RVR Hollands-Midden is de eerste in Nederland. Het is de bedoeling dat er in 2015 in elke 
veiligheidsregio een RVR actief is. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid 
en Justitie, dat de vorming van deze samenwerkingsverbanden ook financieel ondersteunt. 
 
Ook heeft in juli onze jaarlijkse barbecue plaatsgevonden. Het bestuur heeft in samenspraak met de 
Commissie Opleidingen voor het eerst deze avond het zwemmen niet door laten gaan en dit was een 
groot succes.  
 
Augustus 
De LRB heeft geassisteerd tijdens de Zwemvierdaagse.  
 
Oktober 
Op 2 oktober heeft de LRB meelopen met de Taptoe!  
Op 23 oktober hebben alle commissies samen met het bestuur een gecombineerde vergadering 
gehouden. Doel was om te kijken naar het beleidsplan en alle communicatie (nog) beter te laten 
verlopen onderling.  
 
November 
De Commissie Bewaking is aanwezig geweest bij de intocht van Sinterklaas.  
 
December 
In december zijn er weer diverse examens geweest, allemaal met succes afgelegd! 
 
Ook heeft de LRB meegedaan met Serious Rescue. Dit is een vaartocht georganiseerd door de 
Reddingsbrigades in het kader van Serious Request. Dit jaar startte deze tocht in Arnhem en na 3 
dagen was de eindbestemming Enschede. Het bedrag wat Serious Rescue kon overhandigen aan de 
DJ's in het glazen huis was 23.250 euro. Namens de LRB was er een bijdrage van 375 euro bovenop 
het inschrijfgeld. Alle deelnemers vonden het een geslaagde tocht en leverde erg veel publiciteit in de 
media op. 
 
Voor een actueel ledenoverzicht zie onderstaand schema. 

 Jan 2009* Jan 2010* Jan 2011* Jan 2012* Jan 2013* 

Lessers 307 236 258 269 270 
Juniorleden 95 96 99 101 107 
Seniorleden 114 106 101 102 96 
65 plussers 6 6 4 4 5 
Ereleden 9 9 8 7 6 
Donateurs 7 7 7 7 8 
Betalende 
Adverteerders 

3 3 4 4 4 

Advertenties 
Hurksprong 

8 8 9 8 8 

Overige 19 12 16 16 13 

Totaal: 550 480 501 514 513 

* = ledentallen zijn met peildatum 1 januari 
 
Het bestuur heeft op juli na iedere maand vergaderd in de Klos. 
 
Commissies 
De jaarlijks terugkerende activiteiten worden besproken in de jaarverslagen van de commissies. 
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Nieuwe boot 
In 2011 kwam er aan het licht dat onze snelle boot, de Duarry, zijn langste tijd heeft gehad. Na het 
zoeken van sponsoren, is het de Commissie Bewaking gelukt om voor 6.250 euro aan sponsoring te 
verkrijgen. Samen met de reservering die wij hebben gemaakt voor een nieuwe boot is het daarom 
mogelijk geworden om een nieuwe snelle boot aan te schaffen. De keus is gevallen op de Vailliant DR 
500. De levering zal medio 2013 plaatsvinden.  
 
Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Nederland 
Dit jaar is er een afgevaardigde, Michel Boom, als vertegenwoordiger van de LRB naar de Algemene 
Ledenvergadering van Reddingsbrigade Nederland geweest.  
 
Komend jaar 
Het jaar 2013 wordt een jubileumjaar. Hierdoor is in samenwerking met de commissies en het bestuur 
een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit: Michel Boom, Leanne van Vegten, Monica 
Boom - van der Meer, Kim Korpershoek en Martha Heshusius. 
 
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. 
 
Marieke van Vegten 
Secretaris 
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Jaarverslag Commissie Opleidingen (COP)  
 
Leden van de Commissie Opleidingen in 2012 zijn: 

Functie 
Voorzitter                                                               
Secretaris                                                              
Budgetbeheerder                           
Examen Coördinator / Coördinator Theorie 
Examen Coördinator / de Zijl 
Badcoördinator 5 Meibad elementair  
Badcoördinator 5 Meibad Zwemmend Redden  
Badcoördinator De Zijl elementair 
Badcoördinator De Zijl Zwemmend Redden 
Coördinator EHBO 
Coördinator Varend redden 
Bestuursvertegenwoordiger 

 
Reinier v.d. Vegte 
Teun Stukje 
Vacant 
Reinier v.d. Vegte 
Barbara Schoo 
Leny v.d. Vegte 
Danny Captein 
Marianne v.d. Bent 
Nico Frankhuizen 
Nico Frankhuizen 
Danny Captein 
Marieke van Vegten 

 
Instructeurs 

 5 Meibad De Zijl 

Aspirant Instructeurs Melvin van Egmond 
Ramona van Egmond 
Pascal Hageman 
Mohamed Ali Hasan 
Martha Heshusius 
Mike Holswilder 
Rik Holswilder  
Kim Maris 
Ben Schoo 
Remco Streefland 
Teun Stukje 
Rense Wisse 

Bryan van der Broek 
Romy de Jongh 
Niels Kloosterman 
Anne-Fleur Latuhihin 
Annemarie Nolles 
Nursena Ocak 
Judith van Ooijen 
Linda van Oosten 
Ebru Özdemir 
Kevin van Polanen 
Barbara Schoo 
Pauline Streefland 
Patrick Veldt 

Instructeurs A (ZIA) Angelique van Egmond 
Richard v. Koetsveld v. Ankeren 
Joke van der Poel 
Leny van der Vegte 

René Boeff 
Agnes van Dam 
Oscar van Dam 
Marga l’Ecluse 
Remon Eijsackers 
Nico Frankhuizen 
Paul de Nobel 
Erna van Rooijen 
Edwin Stuifzand 

Instructeurs Niveau 3 Marjanne Addink (ZR) 
Margret Ammerlaan (ZR) 
Helianne Wisse 

Rianne Meijer 

Instructeurs B (ZIB) Cris Amende 
Monica Boom 
Danny Captein 
Pieter Naber 
Reinier van der Vegte 

Marianne van der Bent 
Marieke van Vegten 

Instructeur Zwem ABC  Cor de Jongh jr. 

Zwemleider A  Alberto Jubitana 
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Zwemonderwijzer  Sylvia de Graaff 
Cor de Jongh 

EHBO Instructeurs 
 

 Nico Frankhuizen  
(Kader en ERC instructeur) 

Theorie-instructeurs 
Zwemmend Redden 

Danny Captein (brevet 6) 
Pieter Naber (brevet 6) 

Rianne Meijer (Life Saver 1) 
Marieke van Vegten (KNBRD  

Leden met instructie 
bevoegdheid 

Michel Boom 
Helga Roeleven 
Richard van der Vegte 

Freya Strubbe 
Jeffry Heuveling 

Andere medewerkers in de 
zwembaden 

Boudewijn v. Koetsveld v. Ankeren 
Ria v. Koetsveld v. Ankeren 
Jannie Batist 
Manon van Egmond 

Karel Boeff 
Mirjam Eijsackers 
Ellie van Oosten 

 
Het verslag 2012  
COP Vergaderingen 
De Commissie Opleidingen heeft dit jaar 6 keer vergaderd en wel op de volgende data:  
10-01-2012, 06-03-2012, 01-05-2012, 03-07-2012, 04-09-2012, en 06-11-2012. 
 
Badvergaderingen 
Ook hebben er voor de Instructie van zowel De Zijl als Het Vijfmeibad aparte en gezamenlijke 
badvergaderingen plaatsgevonden, daarbij nabesprekingen gehouden naar aanleiding van de 
examens. 
Ook is er gekeken naar de indeling en een goede bezetting van de beide baden 
 
Nieuwe diplomalijn 
In juni 2012 zijn voor het laatst brevet 6 en diploma B van de oude brevet- en diplomareeks 
afgezwommen en zijn we overgegaan naar de nieuwe diplomalijn van de bond.  
 
Examens 
Er zijn in 2012 goede resultaten geboekt. 
Zo is er in maart, juni en december afgezwommen voor de diploma’s A – B en C en in juni en 
december voor de brevetten en de bondsdiploma's, hierbij waren wat betreft de nieuwe brevetten bij 
de examinatoren in de nabespreking de nodige op– of aanmerkingen die de nodige aandacht 
verdienen om volgend jaar weer goed voor de dag te komen.  
In december is er voor de Dolfijn serie en het LRB Reddingscertificaat 1 en 2 afgezwommen.  
Ook onder de instructeurs zijn er actievelingen die bezig zijn met het behalen het van modules en 
diploma's  Voor de aantallen zie het examenoverzicht.  
En voor de instructie zijn er formulieren ingestuurd voor het omzetten van de diploma’s d.m.v. de 
overgangsregeling naar de nieuwe instructeurdiploma’s.  
 
Schoolsport 
Er hebben van januari tot maart 2012 verdeeld over De Zijl en Het Vijfmeibad 25 kinderen 
deelgenomen aan de Schoolsportcursus, met als doel de school jeugd zo te enthousiasmeren voor 
het zwemmend redden.  
 
Uitbreiding instructie  
In 2012 is de instructie uitgebreid met: 
Het Vijf Meibad:  Kim Maris, Rik Holswilder, Ben Schoo en Mohamed Ali Hasan. 
De Zijl:   De instructie in De Zijl werd afgelopen jaar niet uitgebreid. 
 
Gestopte medewerkers 
Medewerkers die in 2012 gestopt zijn: 
COP:   Reinier van der Vegte stopt met het examensecretariaat 
Vijf Meibad:   Pascal Hageman, Mike Holswilder en Ramona van Egmond. 
De Zijl:   Erna van Rooijen 
  
Wij danken hen voor hun inzet. 
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Opleiding EHBO 
Er hebben 12 kandidaten een EM A of EM B gevolgd die in maart het examen hebben gedaan 
Ook zijn twee cursussen EHBO geweest waarvoor in juni en oktober examen zijn gedaan. 
 
Opleidingen varend redden. 
Zie jaarverslag Commissie Bewaking. 
 
Examens 2012 

Data Diploma’s Kandidaten Geslaagd  Afgewezen 

23-03-2012 NRZ A 14 14  
 NRZ B 6 6  
 NRZ C 7 7  
05-04-2012 EM A  10 10  
 EM B 2 2  
01-06-2012 Junior Redder 4 28 28  
04-06-2012 EHBO 14 12 2 
08-06-2012 Junior Redder 2 16 16  
 Zwemmend Redder 1 7 7  
 Zwemmend Redder 2 9 9  
 Zwemmend Redder 3 14 13 1 
 Brevet 6 11 11  
22-06-2012 Life Saver 1 7 7  
 Life Saver 3 2 2  
 KNBRD B 5 5  
30-06-2012 NRZ A 37 37  
 NRZ B 16 16  
 NRZ C 15 15  
23-10-2012 EHBO 6 4 2 
30-11-2012 NRZ C 12 12  
01-12-2012 NRZ A 24 23 1 niet geweest 
 NRZ B 29 29  
07-12-2012 Dolfijn Brons 17 17  
 Dolfijn Goud 8 8  
 Dolfijn Diamant 18 18  
 Reddingscertificaat 1 12 12  
 Junior Redder 3 20 19 1 niet geweest 
 Reddingscertificaat 2 16 16  

 
 
Commissie Opleidingen 
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Jaarverslag Commissie Bewakingen (CBE) 
 
Highlights 
2012 is het jaar geweest met enkele belangrijke thema’s, waaronder de aanschaf van een nieuwe 
snelle boot en de vernieuwde opleidingen van Reddingsbrigade Nederland. Behalve deze grote 
thema’s zijn er ook vele jaarlijks terugkerende activiteiten geweest, over dit alles leest u meer in het 
jaarverslag. 
 
Commissie 
De commissie bestond aan het begin van 2012 uit de volgende personen: 

Functie: Begin 2012: Eind 2012: 

Voorzitter Maarten Kluts Jeffrey Veldt 

Secretaris Jeffrey Veldt Pieter Naber 

Budgetbeheerder Jeffrey Veldt Pieter Naber 

Coördinator Materiaal Danny Captein Danny Captein 

Algemeen lid 1 Mike Holswilder Martha Heshusius 

Algemeen lid 2 -vacature -vacature 

Algemeen lid 3 -vacature -vacature 

Bestuursvertegenwoordiger Maarten Kluts Maarten Kluts 

 
De commissie heeft ambitieuze plannen, maar is helaas nog niet op volle sterkte om deze te 
realiseren. We zijn nog hard opzoek naar iemand die ons kan assisteren op het gebied van 
opleidingen. 
 
Nieuwe snelle boot 
De commissie is het hele jaar bezig geweest met het werven van geld voor de nieuwe boot. En wel 
met succes als we mogen zeggen. Fonds 1818 levert een grote bijdrage van € 5.250,- voor de nieuwe 
boot, en Zorg & Zekerheid levert ook een bijdrage € 1.000,-. Voor de commissie kwam het als een 
grote tegenslag toen we erachter kwamen dat we, in tegenstelling tot andere jaren, geen BTW voor de 
boot konden aftrekken via de bond.  
 
Om de boot verder aan te kleden heeft Remco Streefland het zwaailicht gesponsord en heeft Fonds 
1818 nogmaals € 1.000,- gesponsord voor communicatiemiddelen middels de actie Herfstpremie. 
Totaal heeft de Commissie Bewakingen ruim € 7.300,- binnengehaald dit jaar. Een groot succes! 
 
Er is na lang afwegen gekozen voor een Valiant DR500 
met een 50PK Mercury motor. Deze wordt geleverd door 
Van der Wansem Service Center B.V.. De commissie heeft 
veel contact gehad met Eric van der Wansem. Hij heeft 
actief meegedacht met het maken van de juiste keuze. Wij 
denken dat we hier een goede relatie hebben opgebouwd, 
waar we ook de komende jaren nog vaak langs zullen 
gaan. 
 
De boot beschikt onder andere over een elektrisch trimbare 
motor, een middenconsole met stuur en oranje tube met de 
tekst “REDDINGSBRIGADE”. 
 
Bewakingen 
Dit seizoen hebben we als brigade in totaal 34 keer 
bewaakt. Er is een aantal nieuwe bewakingen 
binnengehaald en de toekomst zal moeten uitwijzen of 
deze evenementen terugkeren. 
 
Doordat we voor een aantal bewakingen een snelle boot nodig hadden, is er een afspraak gemaakt 
met KWV de Kaag om de boten tegen een schappelijke prijs te huren. Hierdoor zijn de inkomsten van 
de bewakingen minder hoog dan geraamd tijdens het maken van de begroting. Hoewel we in 2013 

 
Illustratie van de nieuwe Valiant DR500 
Let op: zwemmerstrappetje wordt niet 
geleverd. 
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wel onze eigen snelle boot hebben is het de intentie om de afspraak zoals deze gemaakt is te laten 
bestaan. Dit omdat bij een aantal bewakingen een tweede snelle boot noodzakelijk is.  
 
 
Hieronder volgt een lijst met de uitgevoerde bewakingen in 2012. In de rechterkolom staat het aantal 
hulpverleningen die zijn uitgevoerd door de bewakende leden. 
 
Nr. Data: Bewaking: Bewakende leden: Hulp: 

 17-4-2012 Schoolsport 
Remon, Edwin, Danny, Cris, Robin, Caroline, Petra, 
Margret 

0 

1 28-4-2012 Voorkaag, dag 1 Martha, Mike, Petra 0 

2 29-4-2012 Voorkaag, dag 2 Marieke, Jeffrey 9 

3 30-4-2012 Koninginnedag  0 

4 26-5-2012 Pinksterevenement, dag 1 Teun, Martha 0 

5 27-5-2012 Pinksterevenement, dag 2 Pieter, Marieke, Jeffrey 0 

6 28-5-2012 Pinksterevenement, dag 3  0 

7 2-6-2012 Westlander zeilwedstrijd Rianne, Patrick 0 

8 3-6-2012 Westlander zeilwedstrijd Danny, Jeffrey 0 

9 8-6-2012 Zwemwedstrijd LZ 1886 Teun, Cheraine, Remco 2 

10 9-6-2012 Sloeproeien op de Kaag (Kaagrace) Mike 0 

11 15-6-2012 Schemerstad Jeffrey, Rik, Cheraine, Remco 0 

12 16-6-2012 Schemerstad Pieter, Danny, Jeffrey, Melvin 0 

13 20-6-2012 Leede Concert Teun, Remco 1 

14 29-6-2012 Peurbakkentocht Jeffrey, Lucas 0 

15 30-6-2012 Dragonbootrace Patrick, Rianne 2 

16 14-7-2012 Kaagweek, dag 1 Barbara, Rianne, Nico (V), Pieter, Danny 0 

17 15-7-2012 Kaagweek, dag 2 Patrick, Melvin, Barbara, Danny 3 

18 16-7-2012 Kaagweek, dag 3 Jeffrey (V), Patrick, Marieke (V), Danny 3 

19 17-7-2012 Kaagweek, dag 4 Melvin, Patrick, Marieke (V), Danny 0 

20 18-7-2012 Kaagweek, dag 5 Jeffrey (V), Marieke (V), Danny, Teun, Bernard 1 

21 11-8-2012 Voorbereiding voor Triatlon Leiderdorp Barbara, Jeffrey (V) 0 

22 12-8-2012 Triatlon Leiderdorp Barbara, Petra, Pieter, Danny 0 

 12-8-2012 Zomerkamp Jeffrey, Ben 0 

 13-8-2012 Zomerkamp Jeffrey, Ben 0 

 14-8-2012 Zomerkamp Jeffrey, Ben 0 

 15-8-2012 Zomerkamp Jeffrey, Ben 0 

 16-8-2012 Zomerkamp Jeffrey, Ben 0 

23 14-8-2012 El-Cid botenparade Jeffrey + zomerkamp crew 0 

24 17-8-2012 Poldercross Warmond 
Melvin, Barbara, Robin, Danny, Nico (alleen met vlet 
gevaren) 

0 

25 25-8-2012 Gouden gaffel wedstrijden Brian, Nico Frankhuizen, Barbara Schoo 1 

26 26-8-2012 Gouden gaffel wedstrijden Barbara, Pieter, Tessa 0 

27 31-8-2012 Rapenburgconcert Pieter, Tessa, Ruben 0 

28 8-9-2012 Schippertjesdagen Rene, Danny, Linda, Pauline 0 

29 9-9-2012 Schippertjesdagen Pieter, Linda 0 

30 18-9-2012 Gondelvaart Alphen (assistentie RB Alphen) Danny 0 

31 1-11-2012 recordpoging Jeffrey, Mike, Pieter 0 

32 17-11-2012 
Intocht Sinterklaas Leiderdorp (assistentie RB 
Leiderdorp) 

Danny 0 

33 18-11-2012 Korte Vliet wedstrijd (Die Leythe) 
Pieter, Marieke, Danny, Rene, Jeffrey, Patrick, Rianne, 
Rense, 

0 

34 24-11-2012 Intocht Sinterklaas Leiden Tessa Jonk, Ruben van Dam, Kim Maris, Pieter Naber 0 

35 21-12-2012 Serious Rescue 2012 Caroline, Edwin, Danny, Martha, Remco, Remon, Rob 0 

 22-12-2012 Serious Rescue 2012 
Caroline, Edwin, Danny, Martha, Oscar, Remco, Remon, 

Rob 
0 

 23-12-2012 Serious Rescue 2012 
Caroline, Edwin, Danny, Martha, Oscar, Remco, Remon, 
Rob 

0 
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Opleidingen: 
2012 stond ook in het teken van opleidingen voor de Commissie Bewakingen. De nieuwe diplomalijn 
van de bond ging van kracht en dat betekende dat ook wij een opleidingsplan moesten opstellen die 
moest worden goedgekeurd door de bond. Door de enorme inzet van Rianne Meijer is dit verslag er 
gekomen en in één keer goedgekeurd door de bond.  
 
Aan de hand van dit opleidingsplan kon vervolgens gekeken worden welke bestaande diploma’s van 
leden omgezet konden worden. Ondanks de vele oproepen, bleek dat maar weinig mensen 
reageerden op deze herhaalde oproepen. Voor de mensen die wel op tijd hebben gereageerd, zijn de 
diploma’s zover mogelijk omgezet. Om sommige competenties aan te tonen, zijn er een tweetal 
competentiedagen georganiseerd, waarvan er een ook toegankelijk was voor leden van de 
Leiderdorpse Reddingsbrigade. 
 
De commissie wil ook de volgende leden feliciteren met het behalen van hun Klein Vaarbewijs: Pieter 
Naber (VB1, VB2), Rianne Meijer (VB1) en Leanne van Reijn (VB1). Omdat er voor de nieuwe snelle 
boot een vaarbewijs noodzakelijk is, hopen we dat er meer leden zullen volgen die het vaarbewijs 
halen in 2013. 
 
Materiaal 
Er zijn aan het materiaal enkele kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. De vletmotor heeft onder 
andere een nieuwe schroef gekregen en zijn de redvesten gekeurd. Ook is in april de oude snelle 
boot, de Duarry, afgevoerd. De Duarry is inclusief trailer ingeruild bij Van der Wansem Service Center 
B.V. Dit is onderdeel van deal voor de aanschaf van de nieuwe snelle boot. Voor 2013 staat op het 
programma om eerst de nieuwe snelle boot in te richten. 
 
Regionale Voorziening Reddingsbrigades Hollands Midden (RVR-HM) 
Op 4 juli 2012 is in het clubhuis van de LRB het RVR Hollands-Midden convenant ondertekend. Een 
RVR is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op schaal van een veiligheidsregio. Hierbij 
gaat het om een breed aantal onderwerpen betreffende waterhulpverlening (o.a. opleiding, materiaal 
en organisatorisch). Het RVR-HM convenant is getekend door de reddingsbrigades uit Alphen aan 
den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk en Waddinxveen. In Nederland is dit ook het 
eerste RVR convenant dat ondertekend is. In 2013 zullen stappen worden gemaakt voor een actieve 
bijdrage aan de RVR door de LRB.  
 
Overige activiteiten 
Roeien 
Er is dit jaar ook bijna elke week geroeid in de vlet door enkele fanatieke leden bijna. 
Er zijn 8 routes uitgezet, die over de Kagerplassen lopen of door de Leidse 
binnenstad. In totaal heeft de vlet 190,75 kilometer afgelegd terwijl er geroeid werd 
door de volgende personen: 
Oscar van Dam (185,89 km) 
Danny Captein (182,37 km) 
Martha Heshusius (181,51 km) 
Teun Stukje (103,04 km) 
Kim Korpershoek (91,86 km) 
Edwin Stuifzand (70,58 km) 

Cris Amende (48,15 km) 
Arianne Hommes (44,9 km) 
Rob Hogendorp (35,61 km) 
Remco Streefland (22,42 km) 
Jeffry Heuveling (12,46 km) 

 
Serious Rescue 
Ook is er dit jaar meegevaren met Serious Rescue door een aantal leden van de LRB. 
Deze leden waren inclusief de organisatie van Serious Rescue Leiden: Caroline, 
Edwin, Danny, Martha, Oscar, Remco, Remon, Rob. Met de Serious Bingo is een 
bedrag van 364,00 euro opgehaald welke volledig gedoneerd is aan Serious Rescue.  
 
Komend jaar 
Het jaar 2013 zal in het teken staan van de nieuwe snelle boot en het verder opleiden van onze 
bewakende leden. Ook gaan we een begin maken met onze deelname aan de veiligheidsregio. 
Wanneer mensen ons hierbij willen helpen, dan horen we het graag natuurlijk. 
 
Namens de Commissie Bewakingen, 
Jeffrey Veldt & Pieter Naber 

 
Routes die geroeid zijn 
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Jaarverslag Commissie Wedstrijden (CWE) 
 
Algemeen 
2012 is voor de Commissie Wedstrijden een opstartjaar geweest. Vanaf juni 2011 is de commissie 
namelijk weer opnieuw actief geworden. En vanaf januari 2012 zijn ze begonnen met het 
proefdraaien. Er is gestart met een wedstrijdploeg senioren in Het Vijfmeibad, onder leiding van 
Martha Heshusius en Mike Holswilder, en in De Zijl onder leiding van Cor de Jongh jr, geassisteerd 
door Bryan van den Broek. Daarnaast is er in De Zijl ook een juniorploeg. Zij worden getraind onder 
leiding van Patrick Veldt, geassisteerd door Rianne Meijer.  
 
Commissie samenstelling 

Samenstelling begin 2012 Samenstelling eind 2012 

Naam Functie Naam Functie 

Patrick Veldt Voorzitter René Boeff Bestuursvertegenwoordiger 

Mike Holswilder Secretaris Patrick Veldt Voorzitter 

Rianne Meijer Budgetbeheer Bryan van den Broek Secretaris 

Cor de Jongh Coach Rianne Meijer Budgetbeheer 

Cor de Jongh jr. Algemeen lid Cor de Jongh Coach 

Daphne van der 
Meijden 

Algemeen lid Cor de Jongh jr. Algemeen lid 

Martha Heshusius Algemeen lid Martha Heshusius Algemeen lid 

Linda van Oosten Algemeen lid Marga l’Ecluse Adviseur  

Marga l’Ecluse Adviseur    

 
De samenstelling van de commissie is tijdens dit jaar aardig veranderd. Mede door leden die wegens 

school/studie helaas niet langer hun taken binnen de commissie konden vervullen. 

De commissie heeft vergaderd op de volgende dagen: 

 25 januari 

 20 februari (extra i.v.m. informatieavond)  

 3 april  

 14 mei 

 25 juli 

 27 augustus 

 8 oktober 

 10 december (verplaatst naar 7-1-2013) 

In de volgende paragraven wordt een overzicht gegeven van wat de commissie het afgelopen jaar 

gedaan heeft. 

Nacht van Leiderdorp 2012 

Op 10 maart 2012 heeft de seniorenploeg samen met een recreantenteam deelgenomen aan de 40
ste

 

Nacht van Leiderdorp. Tijdens de 8 uur zwemtijd hebben onze teams samen een afstand afgelegd van 

46.800 meter. 

In de 8 uur waarin gezwommen werd, hebben onze teams samen een afstand afgelegd van 46.800 
meter. In totaal deden er 12 ploegen van verschillende reddingsbrigades mee aan de Nacht van 
Leiderdorp. Door alle ploegen samen is er een afstand gezwommen van 287.850 meter, of te wel 
11.514 baantjes. De resultaten van onze twee teams waren top.  

Team twee bestond uit Ben Schoo, Eva Sistermans, Johan Nijhuis, Kevin van Polanen, Anne-Marie 
Meijer, Ilja Wansink en Bryan van den Broek. Helaas was Mike Holswilder, ook teamlid, al na enkele 
banen zwemmen uitgeschakeld door een schop tegen zijn neus. De andere teamleden hebben dit 
gelukkig erg goed opgevangen en ze hebben in totaal 21.500 meter gezwommen. Dit was goed voor 
een 11e plaats. 

Team één, bestaande uit Rense Wisse, Melvin van Egmond, Linda van Oosten, Cor jr. de Jongh, 
Remco de Jongh, Mario Beekman, Patrick Veldt en Rianne Meijer, wist een totale afstand af te leggen 
van 25.300 meter. Dit was ruim drie kilometer meer dan vorig jaar, waar namelijk een afstand 
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gezwommen was van 22.150 meter. Deze 25.300 meter was goed voor een 4
de

 plaats in het 
eindklassement.  

De commissie is erg trots op alle zwemmers, ze hebben alles gegeven en het resultaat is er naar. 
Daarnaast mogen we ook onze ploegleiders Cor de Jongh en Carla Nijhuis niet vergeten. Zij hebben 
alles in goede banen geleid. En Martha Heshusius, lid Commissie Wedstrijden, heeft zich tijdens de 
wedstrijd erg nuttig gemaakt door onder anderen aan de zwemmers aan te geven hoelang ze nog 
moesten zwemmen, ze te coachen op het moment dat ze in het water lagen en als het nodig was 
sprong ze in met tellen.  

Allemaal wat een TOP prestatie! 

Informatiebijeenkomst 

Op 23 februari is er voor alle junioren en senioren een informatiebijeenkomst georganiseerd om hen 

en hun ouders op de hoogte te brengen van de visie van de Commissie Wedstrijden. Mede hebben zij 

informatie ontvangen over wat er van hen verwacht wordt, wat de plannen zijn, welk doel de 

commissie nastreeft, etc. Verder hebben zij filmpjes gezien van de verschillende wedstrijden die 

binnen het Lifesaven gehouden worden.  

Helaas was de opkomst niet hoog. Maar voor de aanwezigen was het wel erg effectief.  

Rosmalen 2012 
Het streven van de commissie was om op zaterdag 16 en 17 juni deel te nemen aan de junior EHaD in 

Rosmalen. Helaas door omstandigheden was het niet mogelijk om dit te realiseren.  

Swim4Cancer 

Op 20 oktober hebben enkele wedstrijdleden en leden van de LRB deelgenomen aan het evenement 

Swim4Cancer in Zwembad het Wedde. Het evenement was georganiseerd door 

tweedejaarsstudenten communicatie van Hogeschool Leiden. De gehele opbrengst ging naar de 

stichting Fight for Cancer. Deze stichting steunt onderzoek naar kanker. Tijdens het evenement 

zwommen de deelnemers een kwartier lang baantjes. Het aantal baantjes was niet van belang, maar 

voor de zwemmer die de meeste baantjes zwom was er die avond wel een prijs. Het inschrijfgeld per 

zwemmer was € 7,50 en elke zwemmer heeft dit bedrag zelf betaald. 

De wedstrijdploeg werd op deze actie geattendeerd door een werknemer van Zwembad het Wedde. 

Binnen zeer korte tijd, en met behulp van de wedstrijdploeg zijn de volgende deelnemers gevonden: 

Romy de Jongh, Niels de Jongh, Bri de Jongh, Cor de Jongh jr, Johan Nijhuis, Jasper Nijhuis, Carla 

Nijhuis, Kim Nijhuis, Mario Beekman, Alberto Jubitana, Robin Heijmans, Patrick Veldt, Rianne Meijer 

en Anne-Marie Meijer. 

Helaas was het niet mogelijk om nog meer mensen te vinden, doordat pas twee weken voor het 

evenement bekend was dat het gehouden zou worden. In totaal hebben 56 zwemmers deelgenomen, 

waaronder onze leden. De totale opbrengst bedroeg € 1.961,-.  

Cursus wedstrijdofficial 

Op 1 december 2012 hebben twee commissieleden, Patrick Veldt en Rianne Meijer hun diploma 

behaald voor Wedstrijdofficial C. Dit houdt in dat ze bij Lifesaving Wedstrijden mogen optreden als 

tijdwaarnemer, keerpuntfunctionaris of kledingcontroleur. Er is voor hen de mogelijkheid om door te 

stromen naar Wedstrijdofficial B (Hoofd tijdwaarnemer, jurysecretaris, starter of kamperechter) en 

zelfs naar Wedstrijdofficial A (Voorzitter-kamprechter).  

Verder hebben ze geleerd wat er allemaal komt kijken bij wedstrijden. Zo zijn er wedstrijden in EHaD 

(Eerste Hulp aan Drenkelingen). Dit zijn wedstrijden waarbij een ongeval binnen een zo kort mogelijke 

tijd opgelost moeten worden. Maar er zijn ook wedstrijd op Nationaal (NK) en Internationaal (WK) 

niveau. Deze wedstrijden bedragen Pool events, Openwater events en de Ocean Events. Bij deze 
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wedstrijden word er onder andere pop gedoken, pop vervoeren, rescuetube reddingen, rescueboard 

reddingen, run-swim-runs e.d. onderdelen gedaan. Voor de liefhebber, zijn er filmpjes beschikbaar op 

lifesaving.nl via media.  

Deze cursus heeft de commissie de mogelijkheid gegeven om een beter toekomst beeld te kunnen 

vormen. Ook heeft het inzicht gegeven in het wedstrijdreglement en de leeftijdscategorieën. Hieronder 

zijn deze per evenement weergegeven.  

Estaffetes Zwemmend Redden 

Aspiranten 8 t/m 11 jaar Junior Redder 3 

Junioren 12 t/m 14 jaar Zwemmend Redder 1 

Senioren 15 jaar en ouder Life Saver 1 

 
Pool & Ocean Events 

Aspiranten D 8 t/m 11 jaar Junior Redder 3 

Aspiranten C 12 t/m 14 jaar Zwemmend Redder 1 

Junioren B 14 t/m 18 jaar Life Saver 1 

Senioren A 16 jaar en ouder Life Saver 1 

Masters Vanaf 30 jaar Life Saver 1 (of brevet 6) 

Bij de Nederlandse kampioenschappen Ocean Events vervallen de categorieen Aspiranten C en D. 
 
EHaD 

Junioren t/m 14 jaar Zwemmend Redder 1 

Senioren 15 jaar en ouder Life Saver 2 

 
Toekomstvisie 

Tijdens het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat het erg lastig is om in Het Vijfmeibad de 

wedstrijdploeg van de grond te krijgen. Wij als commissie vinden dit erg jammer. Wij hopen dat we in 

2013 iemand kunnen vinden die samen met Martha Heshusius de wedstrijdploeg in Het Vijfmeibad 

kan gaan realiseren. In de tussentijd gaan we verder met het trainen van de huidige junioren en 

senioren wedstrijdploeg in De Zijl. 

Met hen willen we gaan trainen voor Pool events en EHaD wedstrijden. Daarnaast zullen we 

traditioneel deelnemen aan de Nacht van Leiderdorp. En is het streven om dit jaar wel deel te nemen 

aan de EHaD wedstrijden in Rosmalen. Indien Swim4Cancer ook in 2013 weer plaats zal vinden, 

willen we proberen om opnieuw deel te nemen. Maar dan met meer promotie, meer deelnemers te 

vinden. 

Het uiteindelijke doel is om met de wedstrijdploeg (senioren) in 2016 aan het WK Lifesaving. Hierbij 

zal worden deelgenomen aan de Interland wedstrijden. Hierbij gaat het dan niet om het winnen, maar 

om de ervaring die we dan rijker zijn. 

Verder hopen we dat we komend jaar weer nieuwe leden kunnen werven voor de ploegen. 

Rianne Meijer 
Budgetbeheerder 
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Jaarverslag Commissie Promotie en Activiteiten (CPR en CAN) 
 
Algemeen 
Ook dit jaar heeft er nog geen scheiding plaatsgevonden tussen de Commissie Promotie en de 
Commissie Activiteiten. Daarom zijn de jaarverslagen van deze twee commissies opnieuw 
samengevoegd tot één.  
 
Commissiesamenstelling  

Samenstelling begin 2012 Samenstelling eind 2012 

Naam Functie Naam  Functie 

Rianne Meijer Voorzitter Cindy v/d Klaauw Voorzitter 

Martha Heshusius Secretaris, Budgetbeheer Rianne Meijer Secretaris 

Patrick Veldt Algemeen lid Patrick Veldt Budgetbeheer 

Teun Stukje Algemeen lid Teun Stukje Algemeen lid 

Pauline Streefland Algemeen lid Pauline Streefland Algemeen lid 

Linda van Oosten Algemeen lid Linda van Oosten Algemeen lid 

Leanne van Vegten Bestuursvertegenwoordiger Carla Nijhuis Algemeen lid 

  Niels Kloosterman Algemeen lid 

  Ruben van Dam Algemeen lid 

  Kim Maris Algemeen lid 

  Leanne van Vegten Bestuursvertegenwoordiger 

 
Het is zichtbaar dat de commissie afgelopen jaar aardig is uitgebreid. Helaas hebben we afscheid 
moeten nemen van Martha Heshusius, bij dezen willen we haar danken voor haar inzet van de 
afgelopen jaren.  
 
Het afgelopen jaar heeft de commissie vergaderd op de volgende data: 

 10 januari  

 14 februari 

 13 maart 

 10 april 

 8 mei 

 12 juni 

 17 juli 

 11 september 

 23 oktober 

 14 november 

 19 december 

 
In de komende paragrafen staan de activiteiten en promotionele zaken van het afgelopen jaar 
weergegeven.  
 
Paasbingo  
Op zaterdag 31 maart hebben de (kader)leden weer kunnen genieten van de jaarlijks terugkerende 
Paasbingo. De Commissie Promotie en Activiteiten kijkt met trots terug op deze paasbingo. Mede 
doordat het ontzettend druk was, en omdat er een opbrengst gedraaid is van € 423,16. Dit gehele 
bedrag was bestemd voor de nieuwe boot. De aanwezigen konden weer vele mooie prijzen winnen, 
zowel bij de bingo als bij de loterij.  
 
Promotiefilmpje 
Op zondag 22 april is het lang uitgestelde promotiefilmpje voor de LRB eindelijk opgenomen. In 
samenwerking met de commissie bewakingen en verschillende leden is een prachtig promotiefilmpje 
tot stand gekomen. Te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=svBIpCogfYo 
We kunnen alvast verklappen dat er een nieuw promotiefilmpje met de nieuwe boot op de planning 
staat voor 2013 en de wedstrijd commissie heeft al wensen uitgesproken voor een filmpje.  
 
Koninginnedag 
Ook dit jaar waren we weer met een stand aanwezig op Koninginnedag. In samenwerking met 
bewakingen hebben de leden van de LRB zich ingezet voor de promotie en de bewaking van de 

https://www.youtube.com/watch?v=svBIpCogfYo


Algemene Ledenvergadering - 15 april 2013  

Leidse Reddingsbrigade          28 
www.lrb.nu / info@lrb.nu  

 

Leidse grachten. Voor het eerst was het mogelijk voor de bezoekers van de stand om voor € 0,50 te 
leren klosgooien. 
 
Schippertjesdagen 
Op 8 en 9 september was de LRB weer te vinden op de Schippertjesdagen in Warmond. In 
samenwerking met de Commissie Bewakingen werd de LRB hier gepromoot en werd er bewaakt.  
 
Taptoe 
Zoals elk jaar liep de LRB weer mee met de Taptoe. De tocht door Leiden op 2 oktober. Helaas was 
de opkomst dit jaar niet erg groot. Maar toch vielen we wel erg op, dankzij onze mooie, lichtgevende 
dolfijn op de voorsteven van de vlet. Komend jaar is het plan om groots uit te gaan pakken in het 
kader van het Jubileum. 
 
Pieten in het zwembad 
Op 30 november bezochten vier pieten onze zwemlessen in de zwembaden. Helaas was het niet 
mogelijk voor de Sint om een bezoek te brengen in verband met zijn bezoek aan Ahoy en de drukte 
op 1 en 2 december.  
 
Grote Clubactie 
Dit jaar hebben we opnieuw deelgenomen aan de Grote Clubactie. Dit jaar werden de verkopers 
beloond met een vaardag. Deze zal plaatsvinden in mei (in verband met beter en warmer weer). We 
zijn erg trots op de verkopers, want ze hebben een totaal bedrag binnen gehaald van € 687,72. Dit 
bedrag werd aan de vereniging overhandigd tijdens de Grote Clubavond op 11 december. Hierbij 
waren drie leden van de LRB aanwezig, om de cheque aan te nemen.  
 
Promotiemateriaal 
Afgelopen jaar heeft de commissie zich vanaf de zomervakantie bezig gehouden met het maken van 
promotiemateriaal voor de LRB. Dit kost veel tijd, maar nu zijn de eerste proefversies toch binnen. We 
hopen het nieuwe promotiemateriaal in 2013 te kunnen gaan gebruiken. Het materiaal zal bestaan uit 
posters, flyers en een groot fotobord voor bij de stand. We hopen dat het materiaal gaat helpen bij het 
werven van nieuwe leden. 
 
ResQme 
Sinds dit jaar verkopen we in plaats van lifehammers de nieuwe ResQme. De ResQme is een kleine 
sleutelhanger met de zelfde functie als de lifehammer. Dit jaar was proefdraaien, maar zoals het er nu 
naar uitziet kunnen er volgend jaar weer nieuwe besteld worden.  
 
Persberichten 
Sinds dit jaar zorgt de commissie in samenwerking met andere commissies zoals bewakingen, 
redactie en het bestuur voor het uitbrengen van persberichten. Verschillende hiervan zijn 
daadwerkelijker verschenen en hebben in sommige gevallen een radio-interview opgeleverd. Zo zijn 
er onlangs berichten uitgegaan over de het tekenen van het convenant met de Veiligheidsregio, 
Schoolsport en Serious Rescue (twee stuks). Verder hebben we onder andere de krant gehaald met 
de Herfstpremie en met de Grote Clubactie.  
 
Toekomstvisie 
Voor het komende jaar staan de standaard activiteiten zoals schippertjesdagen, Koninginnedag en de 
Taptoe weer op het programma. De rest van de activiteiten zullen een verrassing blijven omdat we dit 
jaar het jubileum van onze vereniging vieren. De commissies zullen veel gaan samenwerken met de 
Werkgroep Jubileum. Wel zullen we het nieuwe promotiemateriaal kunnen gaan gebruiken, en staat 
het opnemen van een nieuw promotiefilmpje zeker op de planning. Ook het vaker uitbrengen van 
persberichten staat op de agenda, hierbij hopen we weer op de goede samenwerking met de 
Commissies Redactie, Bewakingen, het bestuur en dit jaar ook de Werkgroep Jubileum. 
 
Rianne Meijer 
Secretaris 
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Jaarverslag Commissie Redactie (CRE) 
 
Algemeen 
In 2012 is de samenstelling van de commissie niet veranderd. Elke maand vindt men een digitaal 
clubblad in de mailbox en eens in de twee maanden een papierenversie. Daarnaast wordt de website 
bijgehouden en wordt er actief gemaakt van social media, met name Facebook en Twitter.  
 
De samenstelling 

Naam: Functie: 

Pieter Naber Voorzitter 

Rianne Meijer Secretaris 

Patrick Veldt Algemeen lid 

Teun Stukje Algemeen lid 

Remco Streefland Algemeen lid 

Leanne van Vegten Bestuursvertegenwoordiger 

 
Clubblad “De Hurksprong” 
Elke maand vindt iedereen, die zich heeft 
ingeschreven, het digitale clubblad "de 
Hurksprong" in zijn mailbox. Voor de personen 
die hem niet digitaal lezen komt er om de twee 
maanden een papieren versie uit.  
 
Helaas hebben we dit jaar moeten constateren 
dat er in bepaalde maanden te weinig kopij 
aangeleverd werd. Doordat de vaste items 
samen (twee à drie per maand) te weinig zijn 
om daarvoor een Hurksprong uit te brengen, 
resulteert dit helaas in geen clubblad. Wij 
vinden dit erg jammer. Want we zouden graag 
van alles wat binnen de brigade gebeurt de 
leden op de hoogte stellen. Dus lever zo veel 
mogelijk kopij aan. De commissies en leden 
die wel kopij hebben aan gedragen willen we 
hartelijk danken voor hun inbreng.  
 
In totaal kon er in 2012 zesmaal genoten 
worden van een papieren versie van ‘De 
Hurksprong’ en tien keer van de digitale 
‘Hurksprong’. Helaas was in de maanden 
augustus en november te weinig kopij om een 
clubblad uit te brengen. De Hurksprong wordt 
verspreid onder leden, donateurs, sponsoren 
en andere relaties. Het huidige aantal 
adverteerders is 8 momenteel.  
 
Website LRB.nu 
Dit jaar geen moeilijke datatabellen en grafieken. Wel een paar statistieken van Google Analytics: 
 

Statistiek: Aantal 2011: Aantal 2012: Resultaat: 

Totale bezoekers 9.102 10.528 Stijging van 15,67% 

Unieke bezoekers 4.874 6.133 Stijging van 25,83% 

Paginaweergaves 25.981 26.853 Stijging van 3,36% 

Pagina's per bezoek 2,85 2,55 Daling van 10,64% 

Gemiddelde bezoekduur 00:02:06 00:01:59 Daling van 5,92% 

Bounce percentage 58,36% 57,46% Daling van 1,55% 

% nieuwe bezoeken 53,11% 55,48% Stijging van 4,47% 



Algemene Ledenvergadering - 15 april 2013  

Leidse Reddingsbrigade          30 
www.lrb.nu / info@lrb.nu  

 

 
Kort gezegd hebben we meer dan 25% meer bezoekers gehad ten opzichte van 2011 (unieke 
bezoekers). Aan de andere kant konden bezoekers sneller informatie vinden (minder pagina's per 
bezoek). 
 
In deze statistieken zijn onze bezoeken aan onze Facebook en/of Twitter pagina niet meegenomen. 
 
Facebook & Twitter 
Sinds dit jaar worden alle artikelen, agenda items en 
activiteiten gepost op Facebook en Twitter. Hierdoor 
hoeven mensen niet meer de site zelf te bezoeken, 
maar kunnen ze via sociale media het nieuws van de 
Leidse Reddingsbrigade in de gaten houden.  
 
Nieuwsberichten verschijnen regelmatig, er worden 
evenementen aangemaakt waar aan deelgenomen kan 
worden, en de agenda items zoals vergaderingen zijn 
er ook terug te vinden. En niet te vergeten foto’s en 
video's van allerlei activiteiten, zoals het 
promotiefilmpje. 
 
Ook geven Facebook en Twitter de mogelijkheid om 
direct met onze leden te praten, zoals op het voorbeeld 
rechts heel goed te zien is. 
 
En het laatste voordeel is dat we Facebook en Twitter 
direct kunnen inzetten als iets gebeurd. Zo konden de 
deelnemers van Serious Rescue direct foto's en 
nieuwsberichten delen, waardoor we niet alleen leden 
van onze brigade trokken, maar zelfs landelijke 
belangstelling kregen. 
 
2013…. Wat dan? 
Het is alweer 2013… Wat nu? Dit jaar wil de commissie 
zich gaan richten op meer interactieve communicatie 
met de leden via de site, Facebook, Twitter en de 
digitale Hurksprong. Omdat we helaas hebben moeten 
constateren dat de papieren versie te weinig echt 
gelezen wordt, en dat deze erg veel kosten met zich 
meebrengt is er besloten om deze beperkter uit te laten komen. Dit jaar zal hij nog slechts driemaal 
uitkomen. Eenmaal voor de Algemene Leden Vergadering, een voor de zomervakantie in juni en aan 
het eind van het jaar in november.  
 
Wij hopen dat meer leden ons gaan volgen op Facebook en Twitter, en dan mensen op de site kijken 
voor informatie over zwemtijden, zwemavonden, vergaderingen en activiteiten. En we hopen dat 
iedereen elke maand opnieuw mag genieten van een digitale Hurksprong.  
 
Ontvangt u nog geen digitale Hurksprong, ga even naar de site www.lrb.nu en schrijf u daar in.  
 
Namens de Commissie Redactie, 
Rianne Meijer (Secretaris) 

 

 

 

 

http://www.lrb.nu/
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Jaarverslag Commissie Bar (CBA) 
 
Het jaar 2012…  
Het jaar 2012 was voor de Commissie Bar een relatief goed jaar. De commissie heeft vaak kunnen 
faciliteren in het beheer / gastheerschap voor commissies, grote verenigingsevenementen en 
bijeenkomsten voor leden van andere brigades. Verder hebben wij een grote stap gezet in het 
schoonmaken van het clubhuis door het aantrekken van een interieurverzorgster. 
 
Samenstelling Commissie Bar 
De Commissie Bar bestond in het jaar 2012 uit de volgende personen:  
Pieter Naber    Voorzitter  
Danny Captein    Secretaris en hoofd inkoop  
Jeffrey Veldt    Budgetbeheerder  
Remco Streefland  Algemeen lid en bestuursvertegenwoordiger Facilitaire Zaken  
    (vanaf 16 april)  
René Boeff    Bestuursvertegenwoordiger Facilitaire Zaken (tot 16 april) 
 
Wij willen René bedanken voor zijn inzet als bestuursvertegenwoordiger FZ.  
 
De commissie heeft vergaderd op de volgende data:  
6 februari, 3 april, 5 juni, 10 oktober en 4 december. 
 
Barmedewerkers  
In het jaar 2012 is het aantal barmedewerkers constant gebleven.  
Alle barmedewerkers (-ster) die actief waren in het jaar 2012 zijn:  
Danny Captein  
Oscar van Dam 
Pascal Hageman  
Martha Heshusius  
Mike Holswilder 
Arianne Hommes  
Erna Hommes 
Kim Korpershoek  
Frank Muusse  
Pieter Naber  

Linda van Oosten 
Onno Steenbergen 
Pauline Streefland 
Remco Streefland  
Teun Stukje  
Leanne van Vegten  
Marieke van Vegten  
Jeffrey Veldt  
Helianne Wisse  

 
Per 24 augustus jl. zijn Onno Steenbergen en Linda van Oosten het barteam komen versterken. 
Daarnaast hebben wij afscheid genomen van Mike en Pascal als barmedewerkers per 7 juli. De 
Commissie Bar wil beide heren bedanken voor de inzet als barmedewerker.  
  
Exploitatie  
Hieronder een lijst met diverse bijeenkomsten waarbij de Commissie Bar gefaciliteerd heeft:  

- 27 januari, after Après-ski: Dit was een thema-avond i.v.m. foto’s kijken van het LRB 
kaderuitje bij Snowworld (7 januari). De Commissie Bar heeft hier gezorgd voor Glühwein, 
warme chocolademelk, bittergarnituur en flesjes Flügel.  

- 22 februari, gastles EHBO: Schenken van koffie en thee.  
- 3 maart, evaluatie Serious Rescue 2011: evaluatie voor de organisatie en deelnemers, hierbij 

is koffie, thee, fris en bier geschonken. 

- 10 en 11 maart, Nacht van Leiderdorp: in het clubhuis hebben 18 deelnemers van 
Reddingsbrigade Den Helder overnacht. Hierbij is fris en bier geschonken en er is gefrituurd. 
11 maart ’s ochtends is er een luxe ontbijt aangeboden.  

- 16 april, Algemene Ledenvergadering: Hier heeft de Commissie Bar de bar bemand en is er 
ter gelegenheid gezorgd voor spekkoek van Daya Spekkoek. 

- 4 juli, ondertekening RVR Hollands-Midden convenant: hierbij is de bar bemand en 
ondersteuning gegeven bij het ondertekenen en de persfoto.  

- 6 juli, BBQ: Geheel georganiseerd door de Commissie Bar, met groot succes. Het aantal 
deelnemers / bezoekers was meer dan in 2011. In totaal waren er 75 personen, dit is toe te 
schrijven doordat de BBQ voor het eerst eerder starten. Er waren meer kinderen aanwezig.  



Algemene Ledenvergadering - 15 april 2013  

Leidse Reddingsbrigade          32 
www.lrb.nu / info@lrb.nu  

 

- 23 oktober, gecombineerd vergadering bestuur & commissies: hierbij is koffie en thee 
geschonken. Na afloop drankjes aan de bar. 

- 12 december, gecombineerde badvergadering: hierbij is koffie, thee en een drankje 
geschonken.  

 
26 oktober stond er in het clubhuis ook nog een workshop gepland voor de instructeuropleiding van 
Reddingsbrigade Nederland. Deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden doordat er geen kandidaten 
zich hiervoor hadden aangemeld. Wel is het clubhuis 27 december ter beschikking gesteld voor het 
afnemen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB) 4.4 (praktijkbegeleider). 
Verder heeft de kerstborrel ook geen doorgang gevonden. Dit is besproken in de gecombineerde 
vergadering bestuur & commissies. Hierdoor is er wel een Nieuwjaarsborrel gehouden op 4 januari 
2013.  
 
In het jaar 2012 is bij inkoop gericht om producten in de aanbieding te kopen. Hiermee hebben wij de 
inkoopprijs laag weten te houden.  
Daarnaast hebben we sinds maart 2012 een interieurverzorgster in het clubhuis. Voorheen werd het 
schoonmaken onregelmatig uitgevoerd. De interieurverzorgster maakt gemiddeld 2 keer week in het 
clubhuis schoon. Hiervoor is een lijst opgesteld met schema. Als tegenprestatie gebruikt de 
interieurverzorgster de keuken om spekkoeken te bakken.  
 
Helaas had de Commissie Bar ook dit jaar een tegenvaller te verwerken. Het statiegeld wat 
opgeslagen stond de schuur is gestolen. Na deze misdaad is het statiegeld opgeslagen in het 
clubhuis. Hierbij streeft de commissie om toch vaker het statiegeld weg te brengen. Alleen blijft dit 
lastig doordat de inkopers eerst langs een winkel rijden en dan naar het clubhuis. Hierdoor wordt de 
reistijd beperkt. De commissie beraadt zich hierop nog.  
 
Als laatste heeft de Commissie Bar dit jaar de papieren omtrent het certificaat Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken (IVA) op orde gebracht. Bijna alle barmedewerkers zijn hiervan nu in het bezit. 
 
Tot slot  
Tot slot wil de Commissie Bar al haar barmedewerkers (/ -sters) en andere leden die werkzaamheden 
hebben verricht hartelijk danken voor hun inzet. Verder zoeken wij ook nieuwe barmedewerkers die 
het team willen versterken. Met het komende jubileumjaar staan er tal van activiteiten gepland waarbij 
de Commissie Bar zal faciliteren, 2013 wordt een druk jaar. 
 
Danny Captein  
Secretaris Commissie Bar 
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Jaarverslag Commissie Onderhoud (CON) 
 
Het jaar 2012…  
Het jaar 2012 was voor de Commissie Onderhoud een relatief goed jaar geweest. Er is aan 
onderhoud in en om het clubgebouw weinig grote projecten gedaan. Wel zijn er diverse kleine 
werkzaamheden uitgevoerd.  
Een struikelblok voor de CON blijft het betrekken van andere leden die mee willen klussen. Het bleef 
met de klusdagen voornamelijk het zelfde groepje leden die kwamen helpen met diverse klussen.   
 
De commissie  
De Commissie Onderhoud bestond in het jaar 2012 uit de volgende personen:  
Pieter Naber   Voorzitter  
Danny Captein   Secretaris  
Jeffrey Veldt   Budgetbeheerder  
Remco Streefland Algemeen lid en bestuursvertegenwoordiger Facilitaire Zaken (vanaf 16 april)  
Cor de Jongh Sr.  Algemeen lid  
Reinier van der Vegte  Algemeen lid 
René Boeff   Bestuursvertegenwoordiger Facilitaire Zaken (tot 16 april) 
 
Wij willen René bedanken voor zijn inzet als bestuursvertegenwoordiger FZ.  
 
De commissie heeft vergaderd op de volgende data:  
6 februari, 3 april, 5 juni, 10 oktober en 4 december. 
 
Klussers  
In het jaar 2012 hebben de volgende leden de Commissie Onderhoud geholpen met diverse klussen: 
Esmee Blansjaar  
Karel Boeff  
René Boeff 
Danny Captein  
Martha Heshusius 
Mike Holswilder  
Arianne Hommes 
Cor de Jongh  
Tessa Jonk  
Niels Kloosterman  

Kim Maris  
Pieter Naber  
Linda van Oosten 
Onno Steenbergen  
Teun Stukje  
Reinier van der Vegte  
Marieke van Vegten  
Jeffrey Veldt  
Ilse Zoetemelk  
4 jongeren extern tijdens NL-Doet 

  
Uitgevoerd onderhoud 
In het jaar 2012 is divers klein onderhoud uitgevoerd, o.a.: 

- Ophangen digitaal schoolbord in de bestuurskamer;  
- Aanschaf en op maat snijden van droogloopmat;  
- Preventief onderhoud aan noodverlichting en rookmelders; 
- Terug monteren buitenverlichting op container;  
- Reparatie padverlichting;  
- Start montage verlichting in containers; 
- Reparatie muur schuur;  
- Vervangen slot en onderhoud aan garagedeur.  

 
Dinsdag 21 februari zijn de kozijnen vervangen in opdracht van het Sportbedrijf Leiden. Het werk is 
uitgevoerd door het bouwbedrijf Voskuil Bouw BV. De oude kozijnen waren van metaal waren ernstig 
aan het roesten. De nieuwe kozijnen zijn nu van hardhout. Bij het vervangen zijn er eerst glasruiten 
ingezet. Bij het Sportbedrijf was aangegeven dat dit niet gewenst is i.v.m. de sportactiviteiten op het 
veld. Hierop zijn de glasruiten op 11 april vervangen voor persplex platen / ruiten.  
 
Zaterdag 17 maart is er meegedaan aan de nationale vrijwilligersdag genaamd NLDoet. Doordat de 
kozijnen vervangen zijn, is er gestart om het interieur een nieuwe verflaag te geven. Hierbij is de 
muurkleur van geel naar wit gegaan. De nieuwe kozijnen zijn licht blauw geverfd. Daarnaast is er 
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verder gewerkt aan de verlichting in de containers. De muurverf was nog van de actie ‘Flexa, kleur 
een clubhuis’. 
 
In april hebben we problemen met de KPN telefoonlijn gehad. Hiervoor is een monteur geweest en 
heeft geconstateerd dat het probleem in de telefoonlijn buiten zit. Hierop is er een tijdelijke telefoonlijn 
aangelegd. 8 november is er een nieuwe telefoonlijn ingegraven en aangesloten.  
 
Op dinsdag 13 juni heeft de Brandweer Hollands Midden een keuring in het clubhuis uitgevoerd. 
Hierbij was zij tevreden over brandveiligheid in het clubhuis en het vastleggen van onderhoud 
(noodverlichting, brandblussers enz.) in een logboek. Enig punt wat opgemerkt werd was dat er geen 
jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd aan de CV-ketel. In 2013 wordt hier een contract voor afgesloten. 
 
Net als in 2011 hield Flexa een actie voor sportclubs om muurverf te krijgen via actiecoupons. De LRB 
heeft hier ook weer aan meegedaan en heeft 100 liter gekregen. 
 
Het Sportbedrijf Leiden heeft eind november bekend gemaakt dat het vervangen van de riolering 
aanbesteed is en de werkzaamheden binnenkort zouden beginnen. Als commissie zijn we hier 
tevreden mee maar het heeft wel bijna twee jaar geduurd.  
 
Tot slot  
Tot slot wil de Commissie Onderhoud al haar klussers hartelijk danken voor hun inzet. Voor 2012 
hebben we geen grote klussen gepland i.v.m. het jubileumjaar met de bijbehorende activiteiten. Wel 
hopen we op klussers te kunnen rekenen bij de kleine onderhoudsdagen. 
 
 
Danny Captein  
Secretaris Commissie Onderhoud  
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Financieel Jaarverslag 2012 
 
Toelichting 
Het jaar 2012 was financieel gezien een goed, maar druk jaar. Er zijn diverse sponsoren gevonden die 
een bijdrage leveren aan de aanschaf van een nieuwe boot die in 2013 geleverd zal worden.  
Tevens is een sponsor gevonden voor twee materiaalwagens voor in de zwembaden. Deze wagens 
zijn in 2012 aangeschaft en het sponsorbedrag zal in 2013 worden uitgekeerd. 
Medio 2012 is een start gemaakt met vernieuwing van het lidmaatschapskaartensysteem. Allereerst is 
op de lidmaatschapskaart een barcode aangebracht die aan de balie van het zwembad wordt 
gescand. Voor de baliemedewerkers is het nu direct inzichtelijk of er nog contributiebetalingen open 
staan en kan men de leden hierop attenderen. Tevens zijn in 2012 de investeringen gedaan voor het 
vervangen van de papieren lidmaatschapskaart door een kunststof pasje op creditcard formaat. Dit 
pasje vervangt vanaf januari 2013 de papieren lidmaatschapskaart. 
 
Het jaar 2012 kunnen we positief afsluiten. Als bestuur hebben we gemeend voorzichtig te moeten 
begroten voor het jaar 2012, zeker gezien het teruglopende ledenaantal. Echter de betere controle 
van de contributies bij de balie dankzij het barcodesysteem, de mogelijkheid van pinnen en nieuwe 
leden in de 11

de
 en 12

de
 maand van 2012 hebben tot hogere inkomsten geleid dan begroot. Daarnaast 

hebben we subsidie ontvangen van NLDoet en de gemeente, hetgeen ook uit voorzichtigheid niet is 
begroot.  Commissies hebben daarentegen hun budget niet volledig gebruikt hetgeen ook tot een 
positief saldo heeft geleid. 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld het positieve resultaat 2012 € 9.509,11 als 
volgt te verdelen: 
 
Reservering zeilkleding    € 1.000,00 
Invoering Europees betalingsverkeer  € 3.000,00 
Extra reservering servies   € 1.000,00 
Extra reservering 95 jarig jubileum  € 3.000,00 
Extra reservering EHBO materiaal  €    250,00 
Extra reservering materiaal nieuwe boot  €    400,00 
Extra reservering onderhoud De Klos  €    250,00 
Reservering zwarte pieten pakken  €    400,00 
Aanvulling eigen vermogen   €    209,11+ 
Totaal      € 9.509,11 
 
Daarnaast vragen wij de Algemene Ledenvergadering toestemming om de vordering bewaking 
Rapenburgconcert 2011 ad € 165 en de vordering inzake openstaande contributies 2012 ad € 438 
definitief af te boeken. 
 
 
Hieronder worden de bijzonderheden in de winst- en verliesrekening en balans toegelicht. 
 

Winst- en verliesrekening 
 
4020 Jubileum/attentie medewerkers 
Deze kosten zijn hoger dan begroot als gevolg van het plaatsen van een rouwadvertentie voor dhr. 
Nolles. 
 
4025 Kantoorkosten 
De kantoorkosten liggen boven begroting als gevolg van onder andere de aanschaf van een 
printer/kopieerapparaat, het versturen van sponsorbrieven en het op deze grootboekrekening 
verantwoorden van kosten voor kantoormaterialen van diverse commissies. 
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4085 Overige LRB kosten 
Deze kosten betreffen voornamelijk: 
 
Reservering pasjes   € 1.500 
Reservering EHBO materiaal  €    500 
Reservering kleding   €    775 
Kleding kader (broekjes)  € 1.578 
Serious Rescue    € 1.153 
Overig     €    318 
Totaal     € 5.824 
 
De kosten voor Serious Rescue bedragen € 704. De opbrengst van de bingo van december 2012  is 
hieraan ten goede gekomen. 
 
4095 Bankkosten 
De bankkosten zijn toegenomen door het in gebruik nemen (test) van een pinapparaat sinds het 
nieuwe seizoen alsmede de bankkosten 4

e
 kwartaal 2011. 

 
4110  Energie en water 
Dit betreft onder andere een teruggaaf NUON m.b.t. de periode 2011/2012 ad € 298. 
 

 
 
4125 Onderhoud De Klos 
De overschrijding van de begroting betreft de aanschaf van een alarminstallatie ad € 908 als gevolg 
van een reeks inbraken in de regio en een toename van de waarde van de inventaris van De Klos. 
 
4300 Instructiemateriaal 
De kosten voor instructiemateriaal overschrijden de begroting als gevolg van de aanschaf van twee 
materiaalwagens voor de zwembaden ad € 915. Deze zullen worden gesponsord door de Lions Club 
Leiden Lakenstad. Uit voorzichtigheid zal deze sponsorbijdrage bij ontvangst in 2013 worden 
verantwoord. 
 
4320 Kosten diploma NRZ  
Voor de inzichtelijkheid zijn de kosten m.b.t. huur van het zwembad voor de examens onder kosten 
huur zwembad (# 4030/# 4035) verantwoord. 
 
4340 Kosten diploma EHBO 
De hogere kosten EHBO betreffen voornamelijk de inhuur van lotussen, maar ook hogere 
examenkosten en kosten voor een gastles. 
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4410 Kosten bewakingen 
Dit betreft uitgaven voor brandstof. 
 
4705 Kosten bingo 
Dit betreffen de kosten voor de prijzen van de paasbingo. De kosten voor de kerstbingo zijn onder 
overige LRB kosten verantwoord, aangezien deze bingo in het geheel ten goede kwam aan Serious 
Rescue. 
 
5950 Inkoop promotiemateriaal 
M.b.t. ledenwerving is er eind 2012 nieuw promotiemateriaal ontwikkeld en besteld. 
 
5955 Ledenwerving 
De kosten voor ledenwerving zijn lager dan begroot, doordat er in 2012 minder advertenties zijn 
geplaatst dan gepland; dit i.v.m. het beperkt aantal reacties op de advertenties. Zowel de LRB als de 
Stichting zullen advertenties blijven plaatsen vanwege de naamsbekendheid. 
 
8015 Contributie Stichting 
Medio 4

de
 kwartaal zijn er diverse nieuwe leden gekomen, hetgeen deze extra inkomsten teweeg heeft 

gebracht. 
 
8035 Subsidies/sponsoring 
De LRB heeft diverse sponsoring/subsidies mogen ontvangen. 
Gemeente subsidie  € 1.396 
NLDoet   €    500 
 
Overige sponsoring die de LRB heeft ontvangen zijn: 
Fonds 1818 AED 
Overig  3 laptops, 3 scanners 
Fonds 1818 € 5.500  t.b.v. de aanschaf van een nieuwe boot, zie balans # 530, deel wordt 
in     2013 ontvangen 
Z en Z  € 1.000  t.b.v. de aanschaf van een nieuwe boot, zie balans # 530. 
FONDS 1818 € 1.000  t.b.v. communicatie apparatuur, wordt in 2013 ontvangen. 
De Lions Club €    915  t.b.v. materiaalkasten zwembad, wordt in 2013 ontvangen. 
 
De Leiderdorpse ReddingsBrigade (LDRB) heeft eveneens een AED gesponsord gekregen. Deze 
AED is beschikbaar voor de bewakingen van de LRB en wordt opgeslagen in de botenloods. Hiervoor 
is een bruikleenovereenkomst met de LDRB aangegaan. 
 
8095  Overige inkomsten vereniging 
Betreft onder andere verkoop autobordjes, aanmaningskosten, badschoentjes. 
 
8100 Huurinkomsten garage 
Per 1 oktober 2012 is de garage verhuurd. De betaling verloopt door middel van een eigen 
overschrijving van de huurder. Dit verloopt zonder probleem. 
 
8400 Opbrengsten bewakingen 
Bij diverse bewakingen is er een boot beschikbaar gesteld door KWV De Kaag, omdat de LRB geen 
beschikking had over een snelle boot. Hierdoor zijn gemaakte kosten laag gehouden, maar zijn we 
inkomsten misgelopen. 
Voor een bedrag van € 922,50 aan openstaande facturen is per 31 december voorzien. In 2012 is van 
de in 2011 voorziene vordering alsnog € 420 ontvangen. 
 
8705 Opbrengsten activiteiten senioren 
Dit betreffen opbrengsten van zowel de paasbingo als de kerstbingo, waarbij de opbrengst van de 
kerstbingo ten goede is gekomen aan Serious Rescue. 
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Financieel jaarverslag LRB en Stichting Vrienden van de LRB 
 
Alle bedragen in onderstaande tabel zijn in Euro’s. 
 

Gbr, Omschrijving  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit 

4000 Afdracht contributie LRB 2.150,00€    1.984,35€    1.984,35€    

4005 Afdracht contributie stichting 50,00€         

4010 Jaarlijkse activiteiten 2.000,00€    1.866,15€    933,08€       933,08€       

4015 Verzekeringen 725,00€       715,14€       715,14€       

4020 Jubileum/attentie medew erkers 500,00€       743,79€       743,79€       

4025 Kantoorkosten 750,00€       1.444,47€    722,24€       722,24€       

4030 Huur 5 Meibad 12.400,00€  12.740,72€  2.402,98€    10.337,74€  

4035 Huur De Zijl 14.750,00€  14.376,18€  4.693,41€    9.682,77€    

4040 Mailing en postbuskosten 175,00€       336,00€       336,00€       

4050 Kw aliteitsverbetering 500,00€       

4085 Overige LRB kosten 5.575,47€    5.824,33€    5.824,33€    

4090 Overige kosten bestuur 500,00€       378,76€       378,76€       

4095 Bankkosten 450,00€       677,72€       169,43€       508,29€       

4096 Vergoedingen cursussen 50,00€         

4098 Vergaderingen commissies 880,00€       842,30€       842,30€       

4100 Huur de Klos 2.050,00€    1.974,00€    1.974,00€    

4110 Energie en w ater 2.500,00€    2.007,19€    2.007,19€    

4115 Telefoonkosten 375,00€       381,98€       381,98€       

4120 Reiniging recht 425,00€       414,42€       414,42€       

4125 Onderhoud De Klos 450,00€       1.375,91€    1.375,91€    

4134 Reservering groot onderhoud 750,00€       750,00€       750,00€       

4135 Overige kosten  De Klos 450,00€       75,05€         75,05€         

4150 Onderhoud garage 24,09€         24,09€         

4155 Contributie VVE 240,00€       235,56€       235,56€       

4300 Instructiematerialen 1.000,00€    1.383,83€    1.037,87€    345,96€       

4305 Kosten opleidingen 100,00€       

4310 Verzorging zw embad 150,00€       181,96€       90,98€         90,98€         

4315 Kosten diploma KNBRD 650,00€       472,90€       472,90€       

4320 Kosten diploma NRZ 1.600,00€    403,52€       403,52€       

4325 Kosten diploma NVZ 125,00€       110,72€       110,72€       

4330 Kosten diploma brevet 7/8 15,00€         

4340 Kosten diploma EHBO 250,00€       1.317,50€    1.317,50€    

4345 Kosten cursus varend redden 90,35€         90,35€         

4350 Kosten theorie opleidingen 50,00€         

4355 Technische bijscholing 500,00€       

4360 Badoefeningen 50,00€         

4365 Kosten schoolsport 400,00€       375,20€       375,20€       

4380 Kosten secretariaat 125,00€       109,00€       109,00€       

4395 Overige kosten opleidingen 25,00€         

4400 Opl,/oefening bew aking 250,00€       

4405 Onderhoud materiaal 850,00€       222,34€       222,34€       

4410 Kosten bew aking 50,00€         463,38€       463,38€       

4415 Klein materiaal/gereedschap 100,00€       

4420 Vergunningen en registraties 85,00€         78,89€         78,89€         

4434 Reservering boot 1.750,00€    1.750,00€    1.750,00€    

4434 Stallingkosten boot 1.400,00€    1.346,37€    1.346,37€    

4495 Overige kosten bew aking 125,00€       0,50€           0,50€           

4510 Kosten EHAD w edstrijden 170,00€       

4520 Kosten nachtmarathons 150,00€       120,00€       120,00€       

4595 Overige kosten w edstrijden 200,00€       

4600 Inkoop consumptiegoederen 2.800,00€    3.533,44€    3.533,44€    

4605 Inventaris bar 350,00€       64,88€         64,88€         

4695 Overige kosten commissie bar 450,00€       109,22€       109,22€       

Totaal pagina 1 62.465,47€  -€             61.302,11€  -€             38.277,54€  -€             23.024,57€  -€             

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

 begroting 2012  w erkelijk 2012  w erkelijk 2012  w erkelijk 2012
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Gbr, Omschrijving  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit 

Totaal pagina 1 62.465,47€  -€             61.302,11€  -€             38.277,54€  -€             23.024,57€  -€             

4700 Kosten activiteiten jongeren 600,00€       323,50€       323,50€       

4705 Kosten bingo 200,00€       214,55€       214,55€       

4710 Kosten Taptoe 75,00€         

4715 Kosten feest jeugdleden 85,00€         119,72€       119,72€       

4720 Kosten activiteiten jeugdleden 250,00€       

4725 Kosten peurbakkentocht 60,00€         

4730 Kosten grote clubactie 25,00€         120,00€       120,00€       

4735 Kosten secretariaat 25,00€         

4790 Overige kosten activiteiten 15,00€         15,00€         

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

4800 Drukkosten hurksprong 1.950,00€    1.709,80€    427,45€       1.282,35€    

4890 Porti mailing hurksprong 1.200,00€    631,96€       157,99€       473,97€       

4895 Overige kosten Redactie 250,00€       

5950 Inkoop promotiemateriaal 125,00€       834,13€       417,07€       417,07€       

5955 Ledenw erving 1.400,00€    505,75€       252,88€       252,88€       

5960 Onderhoud stand 7,11€           7,11€           -€             

5970 Promotie drukw erk 300,00€       74,80€         37,40€         37,40€         

5990 Kosten secretariaat 25,00€         26,35€         26,35€         

8000 Entree 5 Meibad 75,00€         60,00€         30,00€         30,00€         

8005 Entree De Zijl 75,00€         115,00€       57,50€         57,50€         

8010 Contributie LRB 12.500,00€  13.164,25€  13.164,25€  

8015 Contributie Stichting 37.000,00€  40.506,66€  40.506,66€  

8020 Donaties 105,50€       105,50€       

8025 Inschrijfgeld LRB 100,00€       90,00€         90,00€         

8030 Inschrijfgeld Stichting 700,00€       735,00€       735,00€       

8035 Subsidies/Sponsoring 1.895,92€    1.895,92€    

8045 Rente 750,00€       862,40€       862,40€       

8095 Overige inkomsten vereniging 50,00€         785,03€       785,03€       

8100 Huur inkomsten garage/containers 1.100,00€    480,00€       480,00€       

8300 Opbrengsten diploma KNBRD 1.200,00€    1.420,00€    1.420,00€    

8320 Opbrengsten diploma NRZ 1.200,00€    1.550,00€    1.550,00€    

8325 Opbrengsten diploma NVZ/STA 450,00€       570,00€       570,00€       

8330 Opbrengsten diploma LRB 300,00€       120,00€       120,00€       

8340 Opbrengsten cursus EHBO 1.000,00€    1.430,00€    1.430,00€    

8350 Opbrengsten theorie opleidingen 240,00€       335,95€       335,95€       

8365 Opbrengsten schoolsport 600,00€       675,00€       675,00€       

8400 Opbrengsten bew akingen 5.000,00€    4.102,00€    4.102,00€    

8405 Opbrengst opl/oefening CBE 1.250,00€    200,00€       200,00€       

8500 Opbrengst jeugdw eekend 100,00€       100,00€       

8610 Opbrengsten bar 4.500,00€    5.350,36€    5.350,36€    

8700 Opbrengsten activiteiten jongeren 1.250,00€    

8705 Opbrengsten activiteiten senioren 400,00€       1.302,60€    1.302,60€    

8715 Opbrengst sinterklaasfeest 50,00€         

8720 Opbrengst jeugddag 300,00€       

8730 Opbrengst grote clubactie 300,00€       631,72€       631,72€       

8790 Overig propagenda com, inkomst 88,50€         88,50€         

8796 Opbrengst activiteiten -€             16,00€         16,00€         

8800 Advertenties 200,00€       80,00€         80,00€         

8810 Opbrengsten promotiemateriaal 50,00€         122,00€       122,00€       

Saldo 104,53€       9.509,11€    -7.881,82€   17.390,93€  

Totaal baten/kosten 70.640,00€  70.640,00€  76.893,89€  76.893,89€  34.014,73€  34.014,73€  42.879,16€  42.879,16€  

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

 begroting 2012  w erkelijk 2012  w erkelijk 2012  w erkelijk 2012
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Balans 2012 
 
Toelichting 
 
512 Reservering kantoormiddelen 
Vanuit deze reservering is een cardprinter aangeschaft voor de nieuwe lidmaatschapskaarten 
alsmede bijbehorende gebruiksmaterialen. 
 
530 Reservering boot Duarry 
Op deze reservering is zowel het ontvangen sponsorgeld van Fonds 1818 en Zorg en Zekerheid 
verantwoord, evenals de aanbetaling voor de boot. 
 
1290 Voorziening debiteuren 
De voorziening debiteuren is uit voorzichtigheid gevormd voor de volgende openstaande vorderingen: 
Bewaking Rapenburgconcert 2011  €    165 
Bewaking Warmondse IJsclub 2012  €    165  reeds betaald in 2013 
Bewaking Die Leythe Korte Vlietwedstrijd 2012 €    495  reeds betaald in 2013 
Bewaking De Kaag 2012   €    262  creditnota verstuurd in 2013 
Advertentie De Boer 2012   €      80 
Advertentie Printershop 2012   €    200 
Openstaande contributies 2012   €    438 

€ 1.805 
 
1600 Crediteuren 
Het crediteurensaldo is relatief hoog, doordat de huur van de zwembaden over het 4

de
 kwartaal in 

2013 is voldaan. Verder betreft dit onder andere het alarmsysteem voor de klos, promotiemateriaal en 
de printer/kopieerapparaat. 
 
2050 Vooruitbetaalde bedragen 
Dit betreft de contributie Reddingsbrigade Nederland voor 2013.
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Balans 
 
Balans van de Leidse ReddingsBrigade en Stichting Vrienden van de Leidse ReddingsBrigade 
 

  Balans 31-12-2012 Balans 31-12-2011 

Gbr Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

200 Gebouwen  €         6.274,32       €         6.348,82      

201 Afschrijving gebouwen      €         3.947,82       €         3.947,82  

210 Verbouwing clubhuis  €       11.955,72       €       11.955,72      

211 Afschrijving verbouwing clubhuis      €       11.955,72       €       11.955,72  

215 Materialen opleidingen  €         3.086,73    €         3.086,73   

216 Afschrijving opleidingen   €         3.084,73    €         3.084,73  

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      €       17.958,49       €       17.958,49  

264 Beschermde kleding  €       10.503,91    €       10.503,91   

267 Afschrijving beschermde kleding   €       10.493,91   €                   -     €       10.493,91  

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   €       30.084,05    €       29.964,05  

512 Reservering kantoormiddelen   €            143,28    €         2.000,00  

520 Reservering jubileum   €         8.500,00    €         6.800,00  

530 Reservering boot Duarry   €       15.070,39    €         9.432,82  

531 Reservering boot vlet   €         3.075,00    €         2.200,00  

540 Reservering audio/visueel   €         1.000,00    €         1.000,00  

550 Reservering groot onderhoud   €         1.750,00    €         1.000,00  

560 Reservering kleding kader   €         2.000,00    €         1.224,53  

560 Reservering EHBO materiaal   €         2.500,00    €         2.000,00  

1001 Kas De Zijl  €            145,85    €            369,10   

1002 Kas Vijf Meibad  €            154,55    €              55,25   

1110 Rabobank  €         4.215,09    €         4.672,19   

1120 ING 92341  €            869,94    €         2.790,42   

1121 ING 92341 spaarrekening  €       53.269,65    €       48.317,23   

1130 Rabobank spaarrekening  €       23.604,41    €         1.344,43   

1190 Kruisposten   €              95,51    

1191 Kruisposten kas   €                   -     €            337,10   

1195 Voorschotten commissie  €            320,00    €            320,00   

1290 Voorziening debiteuren   €         1.805,00    €         1.879,38  

1300 Debiteuren  €         2.402,50    €         2.179,88   

1400 Waarborgsommen  €         1.193,45    €         1.293,45   

1600 Crediteuren   €       14.535,65    €            750,16  

1990 Diverse schulden kort   €            217,50    €         6.174,67  

2050 Vooruitbetaalde bedragen  €         1.855,05    €         1.984,35   

2060 Vooruit ontvangen bedragen  €            120,00     €            450,00  

2062 Vooruit ontvangen contributies LRB   €              94,50    €            120,00  

2063 Vooruit ontvangen contributies stichting   €            120,00    €            237,00  

 Saldo   €         9.509,11    €            854,79  

 Totaal balans  €     146.099,21   €     146.099,21   €     121.686,62   €     121.686,62  
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Begroting 2013 
 

Toelichting begroting 
2012 was een positief jaar voor de LRB en de Stichting. Het blijft echter noodzakelijk om ook in 2013 
de kosten constant in de gaten te houden en waar mogelijk terug te dringen. Temeer omdat we nog 
steeds te maken hebben met een teruglopend ledenaantal. De Commissie Promotie/Activiteiten is 
gestart om met nieuw promotiemateriaal nieuwe leden te werven en leden te behouden. Hiervoor zijn 
eind 2012 al diverse nieuwe promotiematerialen aangeschaft. 
 
Vanaf februari 2014 is sprake van een Europees betalingssysteem; SEPA. De wettelijk verplichte 
omzetting zal kosten met zich meebrengen. Hierbij een globaal overzicht van punten die veranderen: 
 

- Een incasso moet minimaal twee weken van te voren gemeld moet worden bij degene waar 
zal worden geïncasseerd; 

- Voor nieuwe incasso’s dient een incassoformulier te worden afgegeven die aan de Europese 
wetgeving voldoet; 

- De huidige acceptgirokaarten zijn vanaf januari 2014 niet meer te gebruiken. Naar 
verwachting zal de acceptgirokaart na 2016 volledig verdwijnen; 

- Alle bankrekeningnummers worden omgezet naar IBAN rekeningnummers; 
- Administratie software dient geschikt te worden gemaakt. 

 
Hieronder worden de bijzonderheden voor de begroting 2013 toegelicht: 
 
4025 Kantoorkosten 
Alle begrote kantoormaterialen van bestuur en commissies zijn samengevoegd op één 
grootboekrekening. 
 
4085 Overige LRB kosten 
Dit betreft de volgende reserveringen: 
Reanimatiepop  €    500 
Kleding kader  €    500 
Kantoormateriaal €    500 
Servies   €    500 
Zeilkleding  €    500 
Totaal   € 2.500 
 
4300 Instructiemateriaal 
Dit betreffen kosten voor de aanschaf van 2 rescue tube’s, zwemvliezen, duikmateriaal en 
badschoentjes. 
 
4320 Diplomakosten NRZ 
De kosten voor de huur van het zwembad voor het NRZ examen zijn verantwoord onder huur 5 
Meibad en huur De Zijl (# 4030/# 4035). 
 
4505 Kosten zwemwedstrijden 
De Commissie Wedstrijden wil in 2013 onderlinge wedstrijden organiseren. 
 
4800/4890 Drukkosten Hurksprong/Porti mailing Hurksprong 
In 2013 zal de Hurksprong vaker digitaal worden uitgebracht en minder op papier, gezien het huidige 
digitale tijdperk. Hierdoor zullen de kosten omlaag gaan t.o.v. de voorgaande jaren. 
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Begroting LRB en Stichting Vrienden van de LRB 
GRBKNR  Omschrijving    Kosten   GRBKNR  Omschrijving    Baten   

  Bestuur         

4000 Afdracht contributie LRB  €   1.900,00  8000  Entree 5 Meibad/De Zijl   €      100,00  

4010 Jaarlijkse activiteiten  €   2.500,00  8010  Contributie LRB   € 13.000,00  

4015 Verzekeringen  €      750,00  8015  Contributie Stichting   € 39.000,00  

4020 Jubileum/attentie medewerkers  €      300,00        

4025 Kantoorkosten  €   1.500,00  8025  Inschrijfgeld LRB   €        60,00  

4030 Huur 5 Meibad  € 12.850,00  8030  Inschrijfgeld Stichting   €      600,00  

4035 Huur De Zijl  € 14.500,00        

4045 Kwaliteitsverbetering  €      400,00        

4085 Overige LRB kosten  €   2.500,00  8045  Rente opbrengsten   €      825,00  

4090 Overige kosten bestuur  €   1.750,00        

4095 Bankkosten  €   1.100,00  8095   Overige inkomsten    €      100,00  

4096 Vergoedingen cursussen         

4098 Vergaderkosten commissies  €      850,00        

  Commissie Onderhoud         

4100 Huur de Klos  €   2.050,00  8100  Huurinkomsten garage/containers   €   1.440,00  

4110 Energie en water  €   2.340,00        

4115 Telefoonkosten  €      380,00        

4120 Reiniging recht  €      420,00        

4125 Onderhoud De Klos  €   1.000,00        

4134 Reservering groot onderhoud  €      500,00        

4135 Overige kosten De Klos  €      100,00        

4155 Contributie V.V.E.  €      240,00        

   Commissie Opleidingen          

4300 Instructiemateriaal  €   1.000,00        

4305 Kosten opleidingen  €        50,00        

4310 Verzorging zwembad  €      200,00        

4315 Diploma kosten KNBRD  €      750,00  8300  Diploma opbrengsten KNBRD   €   1.400,00  

4320 Diploma kosten NRZ  €      750,00  8320  Diploma opbrengsten NRZ   €   1.400,00  

4325 Kosten diploma NVZ/STA  €      125,00  8325  Diploma opbrengst NVZ/STA   €      450,00  

4330 Kosten diploma brevet 7/8  €      150,00  8330  Diploma opbrengsten LRB   €      100,00  

4340 Kosten diploma EHBO  €   1.500,00  8340  Cursus EHBO   €   1.000,00  

4345 Kosten cursus varend redden  €      280,00  8345  Opbrengst cursus varend redden   €      300,00  

4350 Kosten theorieopleidingen  €        20,00  8350  Opbrengsten Theorieopleiding   €      250,00  

4355 Technische bijscholing  €      750,00        

4360 Badoefeningen  €        75,00        

4365 Schoolsport  €      400,00  8365  Opbrengsten schoolsport   €      600,00  

4395 Overige kosten opleidingen  €        10,00          

  Commissie Bewaking         

4400 Oefening Bewaking  €      750,00  8400  Opbrengsten bewakingen   €   4.750,00  

4405 Onderhoud materiaal  €   1.250,00  8405  Opbrengst opl/oefening CBE   €      500,00  

4410 Kosten bewaking  €      400,00        

4420 Vergunningen en registraties  €      125,00        

4434 Reservering boot  €   1.000,00        

4440 Stallingkosten boot  €   1.350,00        

4495 Overige kosten bewaking  €        50,00        

  Commissie Wedstrijden         

4500 Kosten jeugdweekend  €        75,00        

4505 Kosten zwemwedstrijden  €      750,00        

4510 Kosten EHAD wedstrijden  €      100,00        

4520 Kosten Nachtmarathons  €      120,00        

4595 Overige kosten wedstrijden  €      100,00        

  Totaal begroting pagina 1  € 60.060,00       € 65.875,00  
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GRBKNR  Omschrijving    Kosten   GRBKNR  Omschrijving    Baten   

  Totaal begroting pagina 1  € 60.060,00       € 65.875,00  

  Commissie Bar         

4600 Inkoop consumptiegoederen  €   3.000,00  8610  Opbrengsten bar   €   4.500,00  

4605 Inventaris bar         

4695 Overige kosten bar  €      200,00        

  Commissie Activiteiten         

4700 Kosten activiteiten jongeren  €      250,00  8700  Opbrengst activiteiten jongeren   €              -    

4705 Kosten activiteiten senioren  €      250,00  8705  Opbrengsten activiteiten senioren   €      275,00  

4710 Kosten Taptoe  €        50,00        

4715 Kosten feest jeugdleden  €      125,00  8715  Opbrengst sinterklaasfeest   €              -    

4725 Kosten grote clubactie  €      150,00  8730  Opbrengsten grote clubactie   €      240,00  

4790 Overige kosten activiteiten  €        50,00  8790  Overige opbrengsten CAN   €              -    

4795 Reservering jubileumfonds  €   3.000,00        

  Commissie Redactie         

4800 Drukkosten LRB  €   1.500,00  8800  Opbrengst advertentie   €      200,00  

4890 Porti mailing hurksprong  €      750,00        

4895 Overige kosten redactie  €        75,00        

  Commissie Promotie         

5950 Inkoop promotiemateriaal  €      150,00  8810  opbrengsten promotiemateriaal   €      300,00  

5955 Ledenwerving  €   1.250,00        

5965 Standhuur  €        50,00        

5970 Promotie drukwerk  €      450,00        

  Resultaat  €        30,00          

  Totaal kosten/baten  € 71.390,00       € 71.390,00  
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Bijlage 1 Medewerkers LRB 
 
Onderstaand een overzicht van alle medewerkers, leden van verdiensten en ereleden. 

1 Marjanne Addink Carla Nijhuis 41 

2 Cris Amende Paul de Nobel 42 

3 Margret Ammerlaan Annemarie Nolles 43 

4 Marianne van der Bent Nursena Ocak 44 

5 René Boeff Judith van Oijen 45 

6 Monica Boom Linda van Oosten 46 

7 Michel Boom Ebru Özdemir  47 

8 Bryan van den Broek Joke van der Poel 48 

9 Danny Captein Kevin van Polanen 49 

10 Agnes van Dam Leanne van Reijn 50 

11 Oscar van Dam Helga Roeleven 51 

12 Marga l' Ecluse Erna van Rooijen 52 

13 Angelique van Egmond Ron Ruygrok 53 

14 Manon van Egmond Barbara Schoo 54 

15 Melvin van Egmond Ben Schoo 55 

16 Mirjam Eijsackers Onno Steenbergen 56 

17 Remon Eijsackers Pauline Streefland 57 

18 Nico Frankhuizen Remco Streefland 58 

19 Sylvia de Graaf Edwin Stuifzand 59 

20 Mohamed Ali Hassan Teun Stukje 60 

21 Martha Heshusius Leny van der Vegte 61 

22 Rob Hogendorp Leanne van Vegten 62 

23 Rik Holswilder Marieke van Vegten 63 

24 Arianne Hommes Jeffrey Veldt 64 

25 Cor de Jongh Patrick Veldt 65 

26 Cor de Jongh Jr. Helianne Wisse 66 

27 Romy de Jongh Rense Wisse 67 

28 Tessa Jonk Ereleden en Leden van Verdiensten  

29 Alberto Jubitana Jannie Batist 68 

30 Cindy van der Klaauw Karel Boeff 69 

31 Niels Kloosterman Jannetje Immink 70 

32 Maarten Kluts Leen Immink 71 

33 Richard van Koetsveld van Ankeren Boudewijn van Koetsveld van Ankeren 72 

34 Kim Korpershoek Ria van Koetsveld van Ankeren 73 

35 Anne-Fleur Latuhihin Jaap Kolderman 74 

36 Kim Maris Tiny Kolderman 75 

37 Daphne van der Meijden Ellie van Oosten 76 

38 Rianne Meijer Els Ruygrok 77 

39 Frank Muusse Reinier van der Vegte 78 

40 Pieter Naber Tineke Westerhoven 79 

Stagiaire: 
Valerie Merbis 
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