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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2018 
 
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse 
Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 16 april 2018 in clubhuis “De Klos”, 
Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.  
Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering om 20:00 uur precies.  
 
Agenda 

1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 april 2017; 
4. Mededelingen Bestuur 

▪ Overzicht jubileumjaar; 
▪ Verenigingsreglement; 
▪ Zwemschool Leiden; 

5. Jaarverslagen: 
▪ Jaarverslag Bestuur; 
▪ Jaarverslag Zwemopleidingen; 
▪ Jaarverslag Waterhulpverlening; 
▪ Jaarverslag Wedstrijden; 
▪ Jaarverslag Ledenbehoud/ Activiteiten; 
▪ Jaarverslag Redactie; 
▪ Jaarverslag Facilitair; 
▪ Jaarverslag Secretariaat; 

6. Financieel jaarverslag 2017: 
▪ Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
▪ Leidse Reddingsbrigade; 

7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag; 
8. Begroting 2018: 

▪ Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
▪ Leidse Reddingsbrigade; 

9. Bestuursverkiezing, aftredend en/ of herkiesbaar zijn: 
▪ Rob Hogendorp  Voorzitter, herkiesbaar tot 31-12-2018 
▪ Edwin Stuifzand  Algemeen Bestuurslid, aftredend  
▪ Maarten Kluts  Algemeen Bestuurslid, aftredend   

 Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn: 
▪ Sam Sierat  Algemeen Bestuurslid  
▪ Joris Sneyers  Algemeen Bestuurslid  
▪ Vacature  Voorzitter (per 01-01-2019)  
▪ Vacature  Algemeen Bestuurslid  

10. Benoeming Kascontrole Commissie; 
11. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden 

voor de Bondsvergaderingen; 
12. Rondvraag; 
13. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering; 
14. Sluiting. 

 
Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 23 maart 2018 digitaal verkrijgbaar 
via onze website www.lrb.nu/alv2018. Mocht u niet kunnen, wilt u dan schriftelijk en uiterlijk 24 uur van 
tevoren afzeggen en aangeven naar wie uw stemrecht gaat. 
Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@lrb.nu.  
Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op 
de financiële jaarstukken en/of het verenigingsreglement ten minste 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 1 april 2018 
bij het bestuur binnen te zijn.  
Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.  

http://www.lrb.nu/
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 

Datum:    10 april 2017    Tijd: 20.00 – 23:00 uur 
Plaats:     Clubhuis “De Klos” 
Aanwezig: Marieke van Vegten (notulen), Pieter Naber, Karel Boeff, Patrick 

Veldt, Xander Bouwman, Johan Nijhuis, Carla Nijhuis, Pauline 
Streefland, Jaap Kolderman, Sam Sierat, Jesse Hofstee, Jeffrey Veldt, 
Rianne Meijer, Reinier van der Vegte, Leny van der Vegte, Remco 
Streefland, Geerte Sierat, Kim Maris, Maaike Boele, Helianne Wisse, 
Daniël Sierat, Leanne van Vegten, Ron Ruijgrok, Cor de Jongh, Tessa 
Jonk, Lotte Blankesteijn, Danny Captein, Joke van der Poel, Paul de 
Nobel, Michel Boom en Rob Hogendorp 

Afwezig met kennisgeving: Tiny Kolderman, Anne-Marie Meijer (gemachtigd Remco Streefland), 
Marta Heshusius (gemachtigd Paul de Nobel), Richard van Koetsveld 
van Ankeren, Robin Heijmans (gemachtigd Pieter Naber), Oscar van 
Dam, René Boeff, Maarten Kluts, Kim Korpershoek, Teun Stukje, 
Monica Boom – van der Meer (gemachtigd Michel Boom), Edwin 
Stuifzand, Angelique van Egmond, Boudewijn van Koetsveld van 
Ankeren, Ria van Koetsveld van Ankeren, Rense Wisse en Okke 
Wisse 

 
 Notulen gereed: 17 april 2017 

1. Opening (20:02 uur) 
Opening: 
Rob opent de vergadering. Hij vermeldt de regels voor de vergadering en noemt de afmeldingen die 
binnen gekomen zijn bij het bestuur.  
 
2. Ingekomen stukken 

• Geen ingekomen stukken om nu te behandelen.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2016 
Pagina 4: In de aanwezigheidslijst staan fouten in spelling. Bij de familie Wisse staat er steeds een 
komma te veel. Ook missen een aantal leden; Geerte Sierat en Richard van Koetsveld van Ankeren. 
Pagina 6: Danny refereert aan zijn vraag van vorig jaar: wat zijn overige leden? Dit zijn leden die niet 
goed aangeduid zijn, bijvoorbeeld leden die niet zwemmen. Het gaat waarschijnlijk om een foutje. Ron 
gaat dit nakijken en corrigeren. 
Reinier: De telling van de stemmen klopt niet met de presentielijst. Marieke gaat thuis de presentielijst 
nakijken of dit klopt met de notulen. 
Pagina 10: Danny: Zijn alle VOG’s afgehandeld? Ja, alle leden hebben een VOG. We zijn nu bezig 
met de vernieuwing van VOG.  Actief kader heeft een VOG. 
 
Notulen goedgekeurd met opmerkingen. Dank aan de samensteller.  
 
4. Mededelingen Bestuur: 
Verenigingsreglement 
Het nieuwe verenigingsreglement gaat in alle commissies geëvalueerd worden. Rob heeft hem 
afgelopen week verstuurd met de vraag aan alle commissies om dit te gaan doen. We willen voor de 
zomervakantie dit afronden. 
Pieter: het VR is pas vanochtend verstuurd. Er missen wijzigingen die wel in notulen staan en 
andersom. Dit is geen stuk dat goedgekeurd is door de BALV. Rob geeft aan dat dit terug zal komen 
in de evaluatie. Hierna zal dit allemaal tegelijkertijd aangepast worden en een definitief stuk aan 
eenieder verzonden worden.  
 
Nieuw clubgebouw 
De uitdaging ligt bij het bijeen krijgen van het investeringsbedrag. Dit is het meest cruciale onderdeel 
dat zeker nog enige tijd in beslag zal nemen. Wanneer er successen worden geboekt in de voortgang 
dan zal dit kenbaar gemaakt worden. Er is contact gelegd met de Sesam Academy. Dit bureau zal ons 
ondersteunen met het opstellen van het projectplan waarmee sponsors geworven kunnen worden. 
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Lastig is dat we per 1 oktober 2017 de loods uit moeten, omdat Levitas zelf de ruimte nodig heeft. We 
zullen tussentijds moeten kijken naar een andere oplossing.  
 
Jaap: Hebben jullie een schrijven van de gemeente gekregen i.v.m. het clubhuis? De gemeente wil 
een aantal clubhuizen verkopen of binnen 7 jaar van de hand doen. Nee, dit hebben wij niet gehad.  
 
Jubilarissen  

Carla Nijhuis 
Jasper Nijhuis 
Jesse Hofstee  
Onno Steenbergen 

5 jaar  
5 jaar 
5 jaar 
5 jaar 

Maarten Kluts 
Marianne van der Bent – de Bruin 
Rick Ottenhof 
Xander Bouwman 

10 jaar  
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 

Manon van Egmond 11 jaar (vorig jaar is dit fout gegaan) 

Ron Ruygrok 15 jaar 

Pieter Naber 20 jaar 

Arianne Hommes 
Marieke van Vegten 

25 jaar 
25 jaar 

Angelique van Egmond  
Sylvia de Graaf  

40 jaar 
40 jaar 

Els Ruygrok     50 jaar 

Reinier van der Vegte 60 jaar 

     
5.  Jaarverslagen 
5.1 Bestuur 
Pagina 12: Danny: Mag ik een update NRZ- licentie, hoe staan we hiervoor? Eerst heeft Richard dit 

opgepakt en de eerste stappen gezet, daarna zijn Rianne en Patrick de documentatie verder gaan 

verzamelen. We hebben grote stappen gemaakt, we moeten nog een aantal praktische dingen 

hebben. Bijvoorbeeld lesplanningen en ontruimingsplannen van de baden. Na de zomervakantie gaan 

we de audit aanvragen, zodat we voor 2018 de licentie hebben. 

Reinier: ik zie de vertrouwenspersonen weinig in het bad. In het verslag lijkt dat zij wekelijks aanwezig 

zijn, dit is het Vijfmeibad niet het geval.  

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.2 Commissie Zwemopleidingen  
Pagina 13: Jaap: Ik wil graag de tendens zie qua afzwemaantallen. Kan er in het jaarverslag ook de 
voorgaande jaren worden opgenomen? 
Pagina 14: Pieter: EHBO hoort toch bij commissie secretariaat, waarom staat dit nu in het jaarverslag 
Zwemopleiding? De commissie secretariaat heeft geen eigen verslag. We zullen voor volgend jaar 
kijken naar een eigen verslag en de gegevens van deze commissie opnemen daarin en niet verspreid 
over de alle andere jaarverslagen van commissies.  
 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.3  Commissie Waterhulpverlening 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.4 Commissie Wedstrijden 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.5 Commissie Activiteiten 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
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5.6 Commissie Communicatie 
Pagina 19: Pieter: De oplage van het Leids Nieuwsblad is ruim 82.000 kranten, op Nu.nl is er 10.000 
getoond. Hoeveel nieuwe leden hebben we daaraan overgehouden? Hoe gaan we dit bijhouden, 
zodat dit beter inzichtelijk wordt. Rob geeft aan dat 10.000 keer op nu.nl getoond is en dat dit wel 
naamsbekendheid geeft. Pieter: de krant heeft een oplage van 8x zoveel. Nu staat er in het 
jaarverslag een conclusie dat er alleen Nu.nl geadverteerd gaat worden dit jaar, maar dat kun je dus 
niet terug herleiden. Rob: Het is relatief goedkoop om op Nu.nl te adverteren. We zijn aan het 
experimenteren om te kijken hoe we naamsbekendheid krijgen. Pieter: We moeten dus meer dus 
gaan analyseren, voordat er een conclusie kan komen. Rob: Twee sporenbeleid is raadzaam, i.p.v. 
via één kanaal adverteren. Reinier: Ik heb de advertentie niet gezien op Nu.nl.  
Er volgt een discussie met een aantal goede ideeën om verder te gaan bekijken.  
De ideeën: Persberichten in de krant, via Facebook, reclames in de bussen (OV) 
Raadzaam is om dit met de commissie op te nemen of eventueel het bestuur, mocht je een goed idee 
hebben, zodat we kunnen uitzoeken of iets haalbaar is.  
Reinier: We staan niet in de stadsgids bij zwemverenigingen. Dit moet aangepast worden. 
  
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.7 Commissie Facilitair 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
6. Financieel jaarverslag 2016 
6.1  Toelichting Financieel Verslag 2016 
Toelichting pagina 21  
Bij het bestuur zijn een tweetal e-mails met vragen binnengekomen van Jaap en Pieter. Deze vragen 
zijn beantwoord. 
 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
6.2 Stichting Vrienden van de LRB 
Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden van de LRB  
Pagina 22-23: Er zijn geen opmerkingen binnengekomen bij het bestuur. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
Mogen het positief saldo overhevelen van de stichting naar de vereniging? Er zijn geen bezwaren 
tegen dit voorstel.   
 
6.3 Leidse Reddingsbrigade 
Financieel Jaarverslag LRB 
Pagina 22-23: Mag het positief saldo bij het eigen vermogen worden bijgeschreven? Er zijn geen 
bezwaren.  
 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
6.4 Toelichting balans 
Pagina 24: Er zijn geen opmerkingen over de balans. 
 
Een voorziening is betaald van LZ, 550,00 euro. De anderen zullen ook nog betalen is beloofd. 
 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
Balans 
Pagina 25: Jaap: Post 590: reservering Parkeerkosten, Is hiervoor niet te veel weggezet? We hebben 
dit ruim ingeschat, zodat we hierop konden inspelen. Vorig jaar zou dit ingevoerd worden en was er 
nog geen totaalbeeld. Achteraf blijkt het allemaal wat voorbarig, aangezien het pas sinds november is 
in gegaan en ook bij de Zijl geen parkeerkosten worden gerekend. Wel is er een beleidsstuk voor 
gemaakt. Jaap: Kan de reservering er niet vanaf en dit in de begroting meenemen? Michel stelt voor 
om deze reservering eerst op te maken. We nemen het mee voor volgend jaar.  
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Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag 
Patrick Veldt, Remco Streefland hebben de kascontrole gedaan. Boekhouding is correct en 
overzichtelijk. Zij stellen voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Kan 
iedereen hiermee akkoord gaan? Ja, iedereen gaat akkoord.  
 
8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2016 & Begroting LRB 2016 
8.1 Toelichting pagina 26: 
De contributiestijging wordt gecompenseerd met de examengelden. Er is jaarlijks een groot 
begrotingsoverschot geweest en dit willen we richting de leden compenseren via de examengelden te 
verlagen. We willen de examenstromen gaan digitaliseren, zodat het contante geld bij de balie 
verminderd wordt. Pinapparaten zijn erg duur in kosten. In de Zijl en bij de bar wordt het regelmatig 
gebruikt.  
 
Begroting LRB en Stichting Vrienden van de LRB (pag. 27): 
Voorstel om ze tegelijkertijd te behandelen  
 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
De contributie voor 2017 is door het bestuur vastgesteld op: 
 
Elementair zwemmen    € 160,-  p/j (korting AI à € 2,- per half jaar) 
Lidmaatschap LRB   € 109,-  p/j (korting AI à € 2,- per half jaar)  
Kaderlid    € 24,-  p/j (korting AI € 2,- per jaar) 
Niet-zwemmend lid   € 25,-  p/j (korting AI € 2,- per jaar)  
Eenmalig inschrijfgeld   € 7,50   
Badtoegang familiezwemmen  € 2,50  niet leden 
Examengeld voor alle zwemexamens  € 7,50 niet voor varend redden, EHBO  
EHBO herhalingslessen   € 18,50 
Vervanging lidmaatschapskaart  € 10,- bij verlies of diefstal 
Bij weigering of onterecht storneren € 5,- 
Aanmaningskosten bij 2de herinnering € 12,- 
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 
 
* 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 ontzet wordt uit het lidmaatschap 
ontvangt geen vergoeding.  
 
De attenties worden ter beschikking gesteld indien er een officiële melding plaatsvindt bij het bestuur 
door bijvoorbeeld een geboortekaart, trouwkaart, rouwkaart, etc. 
 
De kilometervergoeding was vastgesteld op € 0,19 per km voor een auto zonder aanhanger en € 0,23 
per kilometer voor een auto met aanhanger. 
 
Remco, waarom de EHBO ophogen als er geen herhalingen gegeven worden? Rob: deze lessen 
zouden gewoon gegeven worden en hij geeft aan dat er aandacht voor is binnen de 
bestuursvergaderingen. De verbandmiddelen, externen e.d. kosten iets meer dan dat we nu hebben.  
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Het bestuur wil aan de vergadering mandaat vragen om de contributie en het lesgeld te mogen 
verhogen indien dit noodzakelijk geacht wordt. Gaat de vergadering akkoord met het verlenen van het 
mandaat aan het bestuur? Geen bezwaren.  
 
BIJLAGE 1 MEDEWERKERS LRB pagina 28-30 
Pagina 30: Jaap: achter Cor de Jongh moet nog (LvD) geplaatst worden.  
 
9. Bestuursverkiezing 
Stembureau: Joke, Karel, Sam  
Er zijn 31 leden aanwezig, 4 volmachten. Dit zijn 35 stemmen, geen jeugdleden. 
Rob legt kort uit hoe het stemmen werkt.  
 
Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester per 1 juli 2017 is Michel Boom. 
Andere leden die aftredend zijn: Leanne van Vegten en René Boeff. 
 
Leden die herkiesbaar zijn: 

• Michel Boom, als tweede penningmeester en de portefeuille Communicatie (per 1 juli 2017) 

• Rianne Meijer als algemeen bestuurslid (portefeuille wedstrijden).   
Leden die we willen voordragen: 

• Jeffrey Veldt als Penningmeester van de LRB per 1 juli 2017   

• Geerte Sierat als algemeen bestuurslid (portefeuille Activiteiten)  
 
Uitslag Stemming 
Jeffrey Veldt    3 tegen, 3 blanco, 29 voor 
Michel Boom    2 tegen, 1 blanco, 32 voor 
Rianne Meijer    4 tegen, 1 blanco, 30 voor 
Geerte Sierat    0 tegen, 1 blanco, 34 voor 
 
Het bestuur bestaat uit 8 personen en dit betekent dat er één vacature is.  
De penningmeester wordt bijgestaan door Ron Ruygrok die de functie van ledenadministrateur vervult 
en Monica Boom als financieel adviseur. 
 
De vertrouwenspersonen zijn Agnes van Dam en Evelien Stuifzand. 
 
10. Benoeming Kascontrole Commissie 
De kascontrole commissie bestaat dan uit de volgende personen: 
Patrick Veldt     aftredend in 2017  
Remco Streefland    aftredend in 2018 
Boudewijn van Koetsveld van Ankeren  reserve lid 
 
Patrick stelt zich niet herkiesbaar. Daniël Sierat stelt zich verkiesbaar.  
Uitslag stemming: 2 tegen, 5 blanco, 28 voor 
 
Daniël Sierat treedt toe tot de kascontrole commissie. 
 
11. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen 
De stukken van de jaarvergadering van Reddingsbrigade Nederland zijn er nog niet. De vergadering is 
13 mei 2017. Krijgen we mandaat voor de vergadering? Hiervoor is geen bezwaar. Zijn er leden die er 
graag naar toe willen? Niemand stelt zich hiervoor beschikbaar.  
 
12. Rondvraag: 
Jaap: We bestaan bijna 100 jaar. Ik mis iets van de jubileumcommissie. Marieke vertelt kort wat er 

gepland staat. Jaap geeft dat het leuk is om misschien een reünie te houden. 
Misschien leuk om toe te voegen bij de jubileumsborrel? Het budget is groot wat er 
gereserveerd staat voor het jubileum, maar dit zal niet geheel voor 100-jarig jubileum 
zijn. 

Michel/Marieke: Er is een mail van Richard van Koetsveld van Ankeren binnen gekomen over René 
Boeff. Hij wil graag René voordragen voor Lid van Verdienste. Er volgt een stemming. 
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Uitslag stemming: 0 tegen, 3 blanco, 30 voor, 2 ongeldig 
 

 Het bestuur stelt voor om ook Richard van Koetsveld van Ankeren te benoemen als 
Erelid. Hij is jarenlang actief binnen de vereniging, is voorzitter geweest, actief in de 
commissies en geeft al die tijd ook al zwemles. Er volgt een stemming. Bij de 
stemming gaat het helaas fout, er worden briefjes gebruikt met verschillende 
nummers van stemrondes en worden er te veel stembriefjes ingeleverd. Jaap stelt 
voor om te stemmen wat we met deze foutieve stemronde moeten doen. Moet hij 
over, of kunnen we dit zo laten. Dit mag namelijk met hand opsteken beslist worden, 
omdat het niet over de persoon zelf gaat, maar over de stemronde. De vergadering 
beslist dat er zo’n duidelijke meerderheid voor is, dat we de uitslag zo laten. Uitslag 
stemming: 0 tegen, 2 blanco 39 voor.  

 
13. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering 
Maandag 16 april 2018 houden om 20.00 uur, in clubhuis “de Klos”.  
 
14. Sluiting (22.12 uur) 
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid. 
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Jaarverslagen 
Jaarverslag Bestuur 
Na de ALV van april bestond het bestuur uit: 

Voorzitter Rob Hogendorp  

Secretaris Marieke van Vegten 

Penningmeester Michel Boom (1e halfjaar) 
Jeffrey Veldt (2e halfjaar) 

Bestuurslid Zwemopleiding Maarten Kluts 

Bestuurslid Waterhulpverlening Vacant (Jeffrey Veldt) 

Bestuurslid Communicatie Michel Boom 

Bestuurslid Activiteiten Geerte Sierat – Bosman 

Bestuurslid Wedstrijden Rianne Veldt - Meijer  

Bestuurslid Facilitaire Zaken Edwin Stuifzand 

 
Het bestuur werd bijgestaan door Ron Ruygrok voor de ledenadministratie, Monica Boom-van der 
Meer als financieel adviseur en Agnes van Dam en Evelien Stuifzand als vertrouwenspersonen.  
 
Het jaar 2017 in vogelvlucht 
Januari 
Dit is het laatste jaar dat we hebben om in 2018 nog een licentie te hebben voor het ZwemABC 
(NRZ). Vanaf deze maand staat dit maandelijks op de agenda om ervoor te zorgen dat we eind 2017 
de licentie ook daadwerkelijk krijgen. 
 
Februari  
We hebben deze maand gekeken naar de invulling van het bestuur. René Boeff en Leanne van 
Vegten hebben aangegeven na de ALV niet meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. We 
gaan Geerte Sierat – Bosman benaderen voor het overnemen van de taken van Leanne van Vegten. 
Ook hebben wij nog een aantal andere leden benaderd, echter waren zijn niet beschikbaar voor een 
bestuursfunctie. 
 
Rianne heeft aangegeven dat ze tot de zomervakantie niet beschikbaar is, vanwege de drukte op haar 
werk en het regelen van haar bruiloft. 
 
Maart 
We zitten druk in de voorbereidingen voor de ALV 2017, we hebben een taakverdeling binnen het 
bestuur gemaakt. Geerte is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur en draait deze 
vergadering alvast een keer mee.  

 
April 
In deze maand vond de ALV 2017 plaats. De jaarstukken werden besproken en gepresenteerd.  
 
Daarnaast heeft het bestuur een Paasontbijt verzorgd, dat druk bezocht werd. 
 
Ook zijn de eerste gesprekken geweest met leden van de Sesam Academy. Zij gaan ons helpen om 
projectplan te maken voor het nieuwe clubhuis. Zij worden betaald met een subsidie van Fonds 1818, 
voor ons is deze hulp kosteloos.  

 
Mei 
Geerte Sierat – Bosman en Patrick Veldt zijn naar de Algemene Ledenvergadering van 
Reddingsbrigade Nederland geweest. De ledenaantallen gaan viermaal per jaar gepeild worden in 
verband met de contributie. Contributiestijging is akkoord bevonden voor 2018. Er zijn ook nog 
verschillende vacatures binnen de bond qua werkgroepen. De Nationale RampenVloot (NRV) blijft 
binnen Haaglanden, Hollands-Midden en de kuststreken. In de andere regio’s is dit niet zeker. Voor 
het WK-Lifesaving was er een tekort van 150.000,00 (rond de 10%). Dit gaat aangevuld worden uit 
eigen reserves. Iedere brigade heeft last van een dalend ledenaantal onder de 18 jaar. Dit gaat de 
bond dit jaar onderzoeken. 14 september 2017 is er een seniorendag voor (oud) leden, op 16 
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september is er een jubileumborrel in Duinrell. Er is een website voor opgericht.  
 
September 
De Albert Heijn gaat zegels uitgeven, die je kunt sparen voor gratis lessen bij sportverenigingen. Ook 
de reddingsbrigade is hiervoor benaderd om mee te doen. Wij besluiten ook mee te doen. Jeffrey 
Veldt pakt dit op en gaat de lessen geven in een zwembad (De Zijl). Dit omdat we niet weten hoeveel 
lessers zich zullen aanmelden.  
 
Jeffrey Veldt en Pieter Naber zijn bezig om via Membro (ons digitale ledenvolgsysteem) de facturen te 
digitaliseren. Ze gaan ervoor zorgen dat dit in december klaar is en de contributiefacturen dan de deur 
uit kunnen.  
 
Er wordt besloten de taken van de werkgroep IT over te dragen naar de commissie Communicatie.  
 
Oktober 
Greet Meesters (GoNoord) is bij de vergadering in verband met een mogelijke samenwerking voor 
volwassenzwemmen. Zij organiseren wekelijks een zwemmoment speciaal voor vrouwen, echter is 
gebleken dat meer volwassenen willen leren zwemmen. Wij merken een terugloop in het laatste 
zwemuur in de Zijl en besluiten dat we een proef starten om te kijken of we in het laatste zwemuur ook 
volwassenen kunnen leren zwemmen. 

 
November 
Na het harde werk is de audit (licentie ZwemABC, NRZ) gepland voor 13 december 2017.  
 
Reinier van der Vegte heeft aangegeven dat de kleding in voorraad bijna op is. Jeffrey Veldt gaat 
kijken wat de mogelijkheden zijn om nieuwe kleding aan te schaffen. Kledingmaten worden 
geïnventariseerd, ook voor het komende jubileumjaar. Leden zijn druk bezig om de activiteiten vorm te 
gaan geven.  
 
December 
De audit (licentie ZwemABC, NRZ) is geweest. Het toezichtplan was te summier beschreven, hiervoor 
krijgen we 3 maanden de tijd om dit te verbeteren. Echter als het binnen een week lukt, is dit nog 
voordat het definitieve verslag af is en kan het direct meegenomen worden. Rianne Veldt – Meijer en 
Marieke van Vegten zetten er vaart achter en het is ons gelukt om binnen een week dit plan te 
herzien. We krijgen dan ook op 20 december 2017 het bericht dat we de licentie voor 2018 gehaald 
hebben. Vanaf nu is het de bedoeling dit jaarlijks bij te houden en te verlengen.  
 
De eerste stappen zijn gezet met de projectgroepen nieuw clubhuis. Er zijn vier (deel)projectgroepen, 
locatie, financieel, ontwerp en partners, die gaan ieder gaan kijken naar de mogelijkheden. De 
haalbaarheid wordt in 2018 definitief bekeken.  
 
We hebben als jaarafsluiting een gezellig kerstdiner bij Van der Valk Sassenheim gehouden.  
 
Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Nederland 
Dit jaar is er een afvaardiging van de LRB naar de bondsvergadering geweest namelijk, Geerte Sierat 
– Bosman en Patrick Veldt.  
 
Komend jaar 
Het komende jaar 2018 zal in het teken staan van ons 100-jarig jubileum. Er wordt geprobeerd om 
leuke, nieuwe activiteiten te plannen, maar ook jaarlijkse activiteiten krijgen een jubileumtintje.  
 
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 Zwemopleidingen   
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Maarten Kluts (Marieke van Vegten) 

Notulist Teun Stukje 

Budgetbeheerder Rianne Veldt-Meijer 

Hoofdinstructeur Elementair Vijfmeibad Leny van der Vegte 

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden Vijfmeibad Marieke van Vegten 

Hoofdinstructeur Elementair de Zijl Marianne van der Bent 

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden de Zijl Patrick Veldt 

Examensecretariaat Marieke van Vegten & Rianne Veldt-Meijer 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Algemeen 

Dit jaar zijn er wisselingen geweest in de commissie. Marianne van der Bent gestopt als 

hoofdinstructeur Elementair de Zijl. Waardoor er opzoek gegaan is naar vervanging. Vanaf begin 2018 

zal Daniël Sierat deze taak overnemen. Verder heeft Leny van der Vegte aangeven na de 

zomervakantie in 2018 te stoppen. Ook hiervoor is vervanging gezocht en gevonden, Anne-Marie 

Meijer zal hoofdinstructeur Zwemmend Redden worden en Marieke van Vegten hoofdinstructeur 

Elementair in het Vijfmeibad. Verder heeft eind dit jaar Rianne Veldt-Meijer de taak 

bestuurscoördinator op zich genomen. Ook is er om een goede balans te houden in de commissie 

opzoek gegaan naar aanvulling. Zo zal Maaike Boele vanaf 2018 toetreden tot de commissie.  

 

Badvergaderingen 

Dit jaar is er door beide baden tweemaal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is er onder ander 
gesproken over de NRZ-licentie, BREZ en het badrooster. 
 

Nieuwe materialen 

Dit jaar is er onderwatermemory aangeschaft, een leuk onder water spel om kinderen onder water te 

leren kijken. Deze is reeds geleverd en de kinderen zijn erg enthousiast. Verder zijn er halters besteld 

voor in het Vijfmeibad en voor beide baden zwemstuurkaarten voor 'Op weg naar A'. Deze kaarten 

helpen kinderen met behulp van plaatjes begrijpen wat ze moeten doen. Helaas laat de levering nog 

op zich wachten, waardoor de materialen nog niet beschikbaar zijn in het bad. Het set stuurkaarten 

voor ABC zal ook voor beide baden aangeschaft gaan worden. Deze is ingediend bij het Rabobank 

Leiden-Katwijk Wensenfonds. Op 29 januari weten wij hoeveel geld we hiermee bij elkaar verzameld 

hebben om deze sets aan te schaffen. 

 

NRZ Licentie 

Er is dit jaar hard gewerkt aan het rond maken van alle documentatie voor de NRZ Licentie. Het 

goede nieuws is, dat dit gelukt is en dat we op 22-12-2017 officieel bericht hebben gekregen dat we 

de licentie behaald hebben.  

 

Toekomst 

Wij hopen begin 2018 het stuurkaarten set voor alle eisen voor ABC te kunnen bestellen. Verder zal 

dit jaar het nieuwe BREZ 3.0 van kracht worden. En we wensen onze nieuwe commissieleden veel 

succes met het vervullen van hun taak. 

 

Namens de Commissie Zwemopleidingen, 

Rianne Veldt-Meijer 
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Jaarverslag Waterhulpverlening 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Vacature (Jeffrey Veldt) 

Notulist Pieter Naber 

Budgetbeheerder Pieter Naber 

Secretariaat Rianne Veldt - Meijer 

Secretariaat Marieke van Vegten 

Algemeen lid Danny Captein 

Algemeen lid Joram Slingerland 

Algemeen lid Robin Heijmans 

Algemeen lid Sam Sierat 

Algemeen lid Tessa Jonk 

Algemeen lid Xander Bouwman 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Bewakingen 

Dit jaar hebben we 18 bewakingen uit gevoerd. We hebben 17 benoemde schippers en 23 

opstappers. Tijdens enkele bewakingen zijn leden van de reddingsbrigade Alphen en de 

reddingsbrigade Leiderdorp gevraagd te assisteren. Tijdens een evenementbewaking van 

reddingsbrigade Alphen zijn enkele leden van Leiden komen assisteren. In 2017 hebben wij twee keer 

de politie geassisteerd, een vermissing op de Kaag en een zoekactie met de sonarapparatuur.  

 

Materiaal 

Beide boten zijn van striping voorzien, waardoor zij aansluiten bij de landelijke uitstraling van de 

reddingsboten. De boten zijn gestald op Jachthaven Oost te Warmond en de materialen liggen in de 

Klos. Dit gebeurt met gesloten beurzen, wij verzorgen een training voor KWV de Kaag.  

 

Nationale ReddingsVloot (NRV) en Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR) 

Dit jaar hebben we met 3 RVR-oefeningen meegedaan. Voor het 100-jarige bestaan zullen wij de 

RVR-oefening in het najaar gaan organiseren. 

 

Serious Rescue (SR) 

Omdat het niet gelukt is om binnen de vereniging een volwaardige ploeg samen te stellen is besloten 

om gezamenlijk met reddingsbrigade Alphen SR te varen. De deelnemers uit Leiden waren Daniël 

Sierat, Tessa Jonk, Joram Slingerland en Xander Bouwman.  

 

De toekomst 

Het jaar 2018 zal in het teken staan van multidisciplinaire samenwerking met politie en brandweer. 

Momenteel staan er diverse trainingen ingepland samen met brandweer en politie.  

De samenwerking tussen reddingsbrigades uit de buurt zal worden aangehaald, waardoor de 

inzetbaarheid zal worden vergroot. Na het succes van het samen studeren voor het vaarbewijs is 

besloten om dit ook komend jaar voor te zetten. 

 

Aftredende commissie leden 

Na vele jaren heeft Pieter Naber besloten om de Commissie Waterhulpverlening te verlaten. 

Xander Bouwman heeft dit jaar meegekeken, maar heeft wegens studiedruk besloten om de 

commissie niet aan te vullen. Joram Slingerland en Tessa Jonk zijn de Commissie Waterhulpverlening 

gaan versterken. Wij bedanken Pieter en Xander voor hun jarenlange en tomeloze inzet. 

 

Namens de Commissie Waterhulpverlening,  
Sam Sierat  
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Jaarverslag Wedstrijden  
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Rianne Veldt-Meijer 

Notulist Roulerend 

Budgetbeheerder Rianne Veldt-Meijer 

Trainer Jesse Hofstee 

Trainer Rense Wisse 

Algemeen lid Patrick Veldt 

Algemeen lid Lotte Blankesteijn 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Algemeen 

2017 is het jaar geweest waarbij onze wedstrijdleden vooral lekker getraind hebben. Helaas zonder de 

mogelijkheid om deel te nemen aan Lifesaving wedstrijden. Wel is er deelgenomen aan de Nacht van 

Leiderdorp. Het aantal wedstrijdleden bestaat op het huidige moment uit: 2 aspiranten (8-11 jaar), 3 

junioren (11-14 jaar) en 13 senioren (15+). Helaas hebben we wel dit jaar afscheid genomen van ons 

commissie lid Melvin van Egmond, Melvin dank voor je inzet! 

 

Deelgenomen wedstrijden 

Tijdens 2017 is er door de wedstrijdploeg deelgenomen aan de volgende wedstrijd: 

• Nacht van Leiderdorp; zwemmarathon, 2 teams 
 

Kort overzicht uitslagen 

Nacht van Leiderdorp:  LDN-1  9e plaats, gezwommen: 21.700 meter 

LDN-2  10e plaats, gezwommen: 21.300meter 

Vooruitblik 

Omdat er weinig Lifesaving wedstrijden in de regio zijn, zullen onze wedstrijdleden dit jaar uitgedaagd 

worden tijdens een interne competitie. Deze competitie zal gericht zijn op de onderdelen uit de 

Lifesaving sport en maandelijks zullen de wedstrijdleden hun krachten met elkaar kunnen meten. 

Afhankelijk van hun prestatie ontvangen de wedstrijdleden punten, welke opgeteld worden voor een 

totaalklassement. Deze kan hun aan het eind van het jaar de overwinning opleveren voor de interne 

competitie.  En uiteraard staat ook dit jaar de Nacht van Leiderdorp weer op de planning. 

 

Jubileum activiteiten 

Omdat we dit jaar 100 jaar bestaan zal in het kader van ons jubileum een EHaD (Eerste Hulp aan 

Drenkelingen) wedstrijd georganiseerd worden. Hierbij zullen Geerte Sierat-Bosman en Marga 

l’Ecluse ondersteunen. Naar verwachting zal deze plaatsvinden in september, en zullen alle leden van 

de reddingsbrigade, van junior redder tot kaderleden, deel kunnen nemen. Ook zullen onze 

buurtbrigades Leiderdorp en Alphen aan de Rijn deel mogen nemen, zodat het een groot festijn wordt. 

 

Namens de Commissie Wedstrijden, 

Rianne Veldt-Meijer 
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Jaarverslag Ledenbehoud/Activiteiten 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Geerte Sierat 

Notulist Martha Heshusius 

Budgetbeheerder Geerte Sierat 

Algemeen lid Leanne van Vegten 

Algemeen lid Remco Streefland 

Algemeen lid Anne-Marie Meijer 

Algemeen lid Angelique van Egmond 

Algemeen lid Carla Nijhuis 

Algemeen lid Teun Stukje 

Meelopend Manon van Egmond 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Dit jaar hebben wij vanuit de commissie verschillende activiteiten georganiseerd. Zo hebben wij een 

kidsdag gehad waar we samen met 54 kinderen en 13 kaderleden naar Dolfinarium zijn gegaan. De 

commissie activiteiten heeft ook dit jaar weer een Sinterklaasfeest georganiseerd waarbij een echte 

clown alle kinderen en ouders heeft vermaakt. Pieten brachten ook dit jaar weer een bezoek aan de 

zwembaden. Ze hadden een dans voorbereid die ze samen met de kinderen hebben uitgevoerd.  

 

Voor het eerst in lange tijd is er voor de jeugd leden, volwassenen en kinderen uit de buurt een 

middag wak zwemmen georganiseerd. Hier konden kinderen leren hoe uit een wak te komen, en hoe 

je een wak onder water kunt herkennen. Naast deze activiteiten hebben wij dit jaar ook mee gedaan 

met de taptoe en hebben wij bij een BSO een introductiemiddag gegeven over de Leidse 

Reddingsbrigade. Zodoende hebben we geprobeerd nieuwe (kader)leden naar onze vereniging te 

trekken. 

 

Toekomstplannen 

In het jaar 2018 willen wij ons richten op leuke activiteiten voor (kader)leden. Zo zal er wederom een 

kidsdag en een Sinterklaasfeest worden georganiseerd. Daarnaast willen wij opnieuw het wak 

zwemmen organiseren voor leden en niet-leden. Ook zullen we meelopen met de taptoe op 2 oktober. 

Verder zullen wij de jubileum commissie ondersteunen waar kan.   

 

Wisseling in functies 

Binnen de commissie is er dit jaar een wisseling in functie gekomen. Leanne van Vegten is na 6 jaar 

gestopt binnen het bestuur en dus stopt haar functie als bestuursvertegenwoordiger. Wel blijft zij aan 

als algemeen lid van de commissie. Geerte Sierat is in het bestuur toegetreden en is de nieuwe 

bestuursvertegenwoordiger en coördinator.  

 

 

Namens de Commissie Ledenbehoud/Activiteiten, 

Martha Heshusius 
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Jaarverslag Communicatie 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Michel Boom 

Notulist Rene Boeff 

Budgetbeheerder Remco Streefland 

Algemeen lid Daniel Sierat 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Samenstelling commissie 

Met het aftreden als bestuurslid is René Boeff na de ALV van 2017 ook gestopt als 

bestuurscoördinator. Michel Boom heeft deze taak overgenomen. In juli heeft Daniel Sierat de 

commissie verlaten. Pieter Naber heeft in de zomer aangegeven weer toe te willen treden tot de 

commissie, om vooral de communicatie via de website en sociale media te benutten met de nieuwste 

ontwikkelingen. 

 

Advertenties 

Er is in het voorjaar en in september twee keer twee weken een advertentie van de LRB verschenen 
op nu.nl. In december is er twee keer een advertentie geplaatst in het Leids Nieuwsblad. 
 

Hurksprong 

De digitale Hurksprong is in 2017 zes keer verspreid.  

 

Schippertjesdagen 

De commissie heeft medewerking verleend aan de Schippertjesdagen in Warmond in september. 

 

Namens de Commissie Communicatie, 

René Boeff 
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Jaarverslag Facilitair 

Na de ALV van april bestond de commissie uit: 
Bestuurscoördinator Edwin Stuifzand (tot 1-9-2017) 

Notulist  

Budgetbeheerder  

Algemeen lid Danny Captein 

Algemeen lid Remco Streefland 

Algemeen lid Cor de Jongh 

Algemeen lid Reinier van der Vegte 

Algemeen lid Anne-Marie Meijer 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Het jaar 2017 was voor de commissie Facilitaire Zaken een standaard jaar waarbij de bardiensten op 

vrijdagavond zijn verzorgd, inkopen zijn gedaan, LRB BBQ georganiseerd is en enkele 

onderhoudsklussen zijn uitgevoerd.  

 

Commissie 

In 2017 zijn 2 commissieleden gestopt. Edwin Stuifzand is per 1-9-2017 gestopt waardoor de functie 

bestuurscoördinator vacant is geworden. Daarnaast heeft Anne-Marie begin 2018 te kennen geven te 

stoppen als commissielid. Wel blijven Edwin en Anne-Marie benaderbaar om activiteiten voor 

Facilitaire Zaken uit te voeren. Wij danken hun voor de inzet de afgelopen jaren.  

 

Bar 

De bar- en keukendiensten zijn gedraaid met een ploeg van 17 leden in 2017.  

Hierbij zijn aan de barploeg toegevoegd Sam Sierat en Daniel Sierat. Verder zijn Marieke van Vegten 

en Pieter Naber gestopt aan het eind van 2017 als barmedewerker. Wij danken hun voor de inzet.  

Daarnaast danken wij alle barmedewerkers voor de inzet in 2017.  

 

Onderhoud 

In maart 2017 is er mee gedaan met de vrijwilligersactie NL-Doet. Hierbij zijn diverse klusjes 
uitgevoerd in het clubhuis. Verder zijn er geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, op correctief 
onderhoud zoals reparatie buitenverlichting na.   
 

Als laatst danken wij alle personen welke werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Facilitaire Zaken. 

 

Namens de Commissie Facilitaire Zaken, 

Danny Captein  
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Jaarverslag Secretariaat 
Bestuurscoördinator Marieke van Vegten 

Notulist  

Budgetbeheerder  

Algemeen lid Rianne Veldt – Meijer 

Algemeen lid Ria van Koetsveld van Ankeren 

Algemeen lid Ron Ruijgrok 

 

Examenaantallen t/m 2017 

Examen jaaroverzicht 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Diploma's             

Diploma  NRZ A 74 89 63 72 63 70 

Diploma  NRZ B 51 62 78 54 51 55 

Diploma  NRZ C 34 28 44 21 34 24 

Totaal NRZ 159 179 185 147 148 149 

       

Junior Redder 1    0 0 0 

Junior Redder 2 16 13 13 10 13 15 

Junior Redder 3 19  18 0 9 19 

Junior Redder 4 28 20 22 15 0 5 

Junior Redder 5    22  0 

Zwemmend Redder 1 7 18 14 0 27 2 

Zwemmend Redder 2 9 8 12 14 0 17 

Zwemmend Redder 3 13 6 7 15 13 0 

Zwemmend Redder 4  11 9 4 7 12 

Life Saver 1 16 9 8 10 6 8 

Life Saver 2  13 6 11 11 1 

Life Saver 3 2 4 7 4 11 7 

Zwaardvis Brons   10 21 0 0 

Zwaardvis Zilver    7 0 0 

Survival 1     6 6 

Survival 2     19 11 

Survival 3     7 19 

Redings certificaat LRB 1 12 11 9 7 7 10 

Redings certificaat LRB 2 16 8 9 10 6 4 

Redings certificaat LRB 3  9 5 11 9 2 

Dolfijn Brons 19 19 14 22 3 4 

Dolfijn Zilver 0 17 13 0 19 2 

Dolfijn Goud 10 1 14 11 0 13 

Dolfijn Diamant 8 8 1 8 10 0 

Totaal 175 175 191 202 183 157 

 

EHBO 

Dit jaar is er een cursus EM/EHBO gegeven, waarbij de kandidaten een EM-examen hebben afgelegd 

als proefexamen voor het EHBOdiploma. Bij de cursus is reddingsbrigade Alphen aangesloten. Alle 

kandidaten zijn geslaagd voor het Em-examen, en de LRB heeft zeven nieuwe EHBO’ers erbij. Verder 

zijn er dit jaar EHBO reanimatielessen gegeven en zal de eerstvolgende competentiedag eind januari 

2018 plaatsvinden. 
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Ledenaantal 

 Jan 2014* Jan 2015* Jan 2016* Jan 2017* Jan 2018* 

Lessers 312 294 253 249 240 

Juniorleden 109 105 90 103 85 

Seniorleden 101 103 94 104 102 

65-plussers 5 5 5 12 12 

Ereleden 6 5 5 5 5 

Donateurs 7 5 5 5 2 

Advertenties 
Hurksprong 

8 4 8 4 8 

Schoolzwemmers   4 
 

 

Overige 13 12 43 10 11 

Totaal: 561 533 507 492 465 

* = ledentallen zijn met peildatum 1 januari 
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Financieel jaarverslag 2017 
2017 is een rustig jaar geweest. Ondanks tegenvallende inkomsten door minder leden en daarmee 
lagere contributies hebben we het jaar toch positief kunnen afsluiten. 
 
Het batig saldo over 2017 bedraagt € 104. Het bestuur stelt voor om dit saldo aan het eigen vermogen 
toe te voegen. 
 
Michel Boom & Jeffrey Veldt 
Penningmeester van de Leidse Reddingsbrigade 

 

Toelichting winst- en verliesrekening 
4010 Jaarlijkse activiteiten 
Kosten betreffen het kerstdiner in Sassenheim. 
 
4030 / 4035 Huur elementair / zwemmend redden 
Kosten huur zwembad liggen ruim boven budget, maar in lijn met voorgaand jaar. 
 
4400 Opleiding / oefening bewaking 
Betreft brandstofkosten, huurauto, bijdrage NRV. 
 
4405 Onderhoud materiaal 
Betreft onderhoud materiaal en motoren. 
 
4440 Stalling boot 
Betreft stallingskosten voor een half jaar. 
 
4700 Kosten activiteiten jongeren 
Betreft de kidsdag naar het Dolfinarium. De opbrengsten staan verantwoord onder grb 8720. 
 
4715 Kosten feest jeugdleden 
Dit betreffen de kosten voor het Sinterklaasfeest, waaronder de inhuur van een clown en cadeautjes. 
 
8010 / 8017 Contributie LRB / Stichting 
Minder leden dan begroot; ook minder opbrengsten dan in 2016. 
 
8035 Subsidies/Sponsoring 
Betreft NL Doet en gemeentesubsidie. 
 
8095 Overige inkomsten vereniging 
Betreft alle overige ontvangsten/vergoedingen aan de vereniging waaronder badschoentjes, bijdrage 
kerstdiner, PVB-ontvangsten deelnemers. 
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Financieel jaarverslag van de LRB en Stichting Vrienden van de 
LRB 2017 

Gbr. Omschrijving  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit 

4000 Afdracht contributie 2.600,00€    2.602,75€        2.545,25€      57,50€         

4010 Jaarlijkse activiteiten 4.500,00€    3.093,50€        3.093,50€      

4015 Verzekeringen 1.000,00€    976,15€           927,34€         48,81€         

4020
Jubileum/attentie 

medew erkers
500,00€       423,68€           423,68€         

4025 Kantoorkosten 2.500,00€    1.602,47€        400,62€         1.201,85€    

4030 Huur elementair 17.500,00€  18.569,58€      18.569,58€  

4035 Huur zw emmend redden 7.500,00€    10.372,68€      10.372,68€    

4085 Reserveringen 1.750,00€    1.750,00€        1.750,00€      

4090 Overige kosten bestuur 1.500,00€    1.289,10€        644,55€         644,55€       

4095 Bankkosten 800,00€       681,54€           272,62€         408,92€       

4098 Vergaderingen commissies 500,00€       331,30€           331,30€         

4100 Huur clubgebouw 2.320,00€    2.314,00€        2.314,00€      

4110 Energie, w ater en belastingen 2.280,00€    2.724,82€        2.724,82€      

4115 Telefoonkosten 450,00€       410,64€           410,64€         

4120 Reinigingsrecht 500,00€       480,84€           480,84€         

4125 Onderhoud clubgebouw 4.500,00€    458,77€           458,77€         

4155 Contributie VVE 275,00€       270,48€           270,48€         

4300 Instructiematerialen 2.000,00€    349,65€           262,24€         87,41€         

4310 Verzorging zw embad 250,00€       180,79€           90,40€           90,40€         

4315
Kosten diploma 

KNBRD/ENVOZ/LRB
1.450,00€    1.228,90€        1.228,90€      

4320 Diplomakosten NRZ 1.750,00€    397,34€           397,34€       

4340 Diplomakosten EHBO 2.250,00€    1.512,52€        1.512,52€      

4355 Technische bijscholing 750,00€       -€                

4365 Kosten schoolsport 350,00€       95,00€             95,00€           

4400 Opl./oefening bew aking 2.500,00€    1.192,59€        1.192,59€      

4405 Onderhoud materiaal 2.000,00€    2.434,19€        2.434,19€      

4420 Vergunningen en registraties 227,00€       54,00€             54,00€           

4440 Stallingkosten boot 2.000,00€    746,27€           746,27€         

4505 Kosten zw emw edstrijden 250,00€       70,00€             70,00€           

4600 Inkoop consumptiegoederen 4.300,00€    3.815,15€        3.815,15€      

4605 Inventaris bar 425,00€       

4695 Overige kosten commissie bar -€             90,11€             90,11€           

4700 Kosten activiteiten jongeren 3.000,00€    2.586,48€        1.293,24€      1.293,24€    

4705 Kosten activiteiten senioren 50,00€         -€              

4710 Kosten taptoe -€             51,28€             12,82€           38,46€         

4715 Kosten feest jeugdleden 423,71€           105,93€         317,78€       

4790 Overige kosten activiteiten 55,02€             55,02€           

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

4895 Overige kosten Redactie 72,60€             72,60€           

5950 Inkoop promotiemateriaal -€                

5955 Ledenw erving 1.000,00€    90,75€             22,69€           68,06€         

Totaal pagina 1 77.027,00€  -€             65.298,65€      -€               42.074,74€    -€              23.223,91€  -€             

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

 Begroting 2017  Werkelijk 2017  Werkelijk 2017  Werkelijk 2017
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Gbr, Omschrijving  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit  Debet  Credit 

Totaal pagina 1 77.027,00€  -€             65.298,65€      -€               42.074,74€    -€              23.223,91€  -€             

8000 Entree 5 Meibad/De Zijl -€             -€               

8010 Contributie LRB 15.000,00€  12.807,45€    12.807,45€    

8015 Contributie Stichting 40.000,00€  33.510,40€    33.510,40€  

8025 Inschrijfgeld LRB 75,00€         67,50€           67,50€           

8030 Inschrijfgeld Stichting 650,00€       510,00€         510,00€       

8035 Subsidies/Sponsoring -€             1.513,76€      756,88€         756,88€       

8045 Rente 500,00€       512,67€         512,67€         

8095 Overige inkomsten vereniging 1.500,00€    1.009,70€      1.009,70€      

8100
Huur inkomsten 

garage/containers
1.700,00€    1.512,72€      1.512,72€      

8300
Opbrengsten diploma 

KNBRD/ENVOZ/LRB
1.000,00€    1.404,37€      1.404,37€      

8320 Opbrengsten diploma NRZ 1.000,00€    1.110,90€      1.110,90€    

8340 Opbrengsten cursus EHBO 3.000,00€    1.190,00€      1.190,00€      

8345
Opbrengst cursus varend 

redden
-€             -€               

8350
Opbrengsten theorie 

opleidingen
-€              

8365 Opbrengsten schoolsport 350,00€         350,00€         

8400 Opbrengsten bew akingen 5.900,00€    4.710,00€      4.710,00€      

8610 Opbrengsten bar 5.500,00€    4.248,53€      4.248,53€      

8700
Opbrengsten activiteiten 

jongeren
1.125,00€    -€              

8705
Opbrengst activiteiten 

senioren
82,00€         

8715 Opbrengst sinterklaasfeest -€             77,50€           38,75€           38,75€         

8720 Opbrengst jeugddag -€             867,15€         433,58€         433,58€       

Saldo 5,00€           104,00€           -13.032,60€  13.136,60€  

Totaal baten/kosten 77.032,00€  77.032,00€  65.402,65€      65.402,65€    29.042,15€    29.042,15€    36.360,51€  36.360,51€  

 Begroting 20167  Werkelijk 2017  Werkelijk 2017  Werkelijk 2017

 Brigade en Stichting  Brigade en Stichting  T.l.v. Brigade  T.l.v. Stichting 
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Toelichting Balans 

533 Sponsoring onderhoud bewakingsmateriaal 
Dit betreft een ontvangen sponsorbedrag van Fonds 1818. 
 
550 Reservering groot onderhoud 
Betreft de aanschaf van een koelkast en vriezer. 
 
1290 Voorziening debiteuren 
De voorziening debiteuren betreft onbetaalde facturen van bewakingen: 
De Kaag    €   195,00 
Puur Festival    €   750,00 
Triatlon     €   195,00 
El Cid     €   195,00 
Stichting Glibberbal, 20140574  €   370,00 + 
Totaal      € 1.705,00 
 
1300 Debiteuren 
Debiteurensaldo is fors lager dan eind 2016; eind 2016 zijn de contributiefacturen voor het eerste 
halfjaar 2017 reeds verstuurd. Dit is eind 2017 niet het geval. Het debiteurensaldo betreft met name 
facturen voor bewakingen 2017. 
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Balans 2017 

Gbr Omschrijving  Debet  Credit  Debet  Credit 

200 Gebouw en 6.348,82€            6.348,82€           

201 Afschrijving gebouw en   3.947,82€            3.947,82€          

210 Verbouw ing clubhuis 11.955,72€          11.955,72€         

211 Afschrijving verbouw ing clubhuis   11.955,72€          11.955,72€        

215 Materialen opleidingen 7.051,87€          7.051,87€          

216 Afschrijving opleidingen 7.049,87€          7.049,87€          

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 36.633,25€          36.633,25€         

261 Afschrijving reddingsboot   36.633,25€          36.633,25€        

264 Beschermde kleding 12.103,91€        12.103,91€        

267 Afschrijving beschermde kleding 12.093,91€        12.093,91€        

270 Portofoons en communicatie 8.841,67€          8.841,67€          

271 Afschrijving portofoons en communicatie 8.841,67€          8.841,67€          

280 Kleding Sinterklaas 730,42€             730,42€             

281 Afschrijving kleding Sinterklaas 729,42€             729,42€             

290 Audio/visueel 851,83€             851,83€             

291 Afschrijving audio/visueel 849,83€             849,83€             

500 Eigen vermogen 33.466,96€        32.859,44€        

512 Reservering kantoormiddelen 10.200,00€        10.200,00€        

515 Reservering Vergaderruimte 1.500,00€          1.500,00€          

520 Reservering jubileum 21.025,00€        19.550,00€        

530 Reservering boot (snel) 5.525,00€          5.150,00€          

531 Reservering boot (vlet) 7.775,00€          7.400,00€          

533 Sponsoring onderhoud bew akingsmateriaal 2.358,56€          428,56€             

540 Reservering audio/visueel 2.500,00€          2.500,00€          

550 Reservering groot onderhoud 4.058,42€          5.250,00€          

551 Reservering servies 1.000,00€          1.000,00€          

555 Reservering instructeursopleiidng 3.886,25€          3.551,25€          

560 Reservering kleding kader 3.961,15€          3.961,15€          

561 Reservering zeilkleding 7.000,00€          5.500,00€          

562 Reservering pietenpakken 910,00€             910,00€             

563 Kleding com w edstrijden 1.000,00€          1.000,00€          

570 Reservering EHBO materiaal 3.500,00€          3.500,00€          

580 Reservering nieuw  clubgebouw 2.500,00€          2.000,00€          

590 Reservering parkeerkosten 1.000,00€          1.000,00€          

1001 Kas de zijl 326,90€             19,35€               

1002 Kas vijf  meibad 359,38€             195,60€             

1110 Rabobank 1.467,93€          5.446,48€          

1120 ING 5.472,16€          200,73€             

1121 ING spaarrekening 102.934,02€      114.521,35€      

1130 Rabobank spaarrekening

1190 Kruisposten 550,00€             

1192 Kruisposten overboekingen 59,38€               

1195 Voorschotten commissie 320,00€             

1198 Kruisposten m.b.t. Serious Rescue 152,84€             

1290 Voorziening debiteuren 1.705,00€          1.115,00€          

1300 Debiteuren 4.625,00€          27.961,85€        

1400 Waarborgsommen 93,45€               393,45€             

1600 Crediteuren 3.277,50€          15.567,68€        

2050 Vooruitbetaalde bedragen -€                  25,00€               

2061 Vooruitontvangen contributies LRB 9.029,75€          

2061 Vooruitontvangen contributies Stichting 17.834,00€        

Saldo 104,00€             607,52€             

Totaal balans 204.923,67€      204.923,67€      238.238,02€      238.238,02€      

 Balans 31-12-2017  Balans 31-12-2016
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Toelichting Begroting 2018 
LRB en Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade 
In de begroting zijn diverse namen van grootboekrekeningen aangepast zodat deze beter aansluiten.  

 
Begroting reservering Jubileum 
De specifieke kosten van deze reservering zijn op de laatste regel van de begroting opgenomen.  

Activiteit  Toegezegd budget   Inkomsten   Uitgaven   
  

 
  

Nieuwjaarsborrel  Bestuur   €                        -     €                          -    

EHaD wedstrijd  Wedstrijden   €                        -     €                          -    
Oude spellenavond  €                 400,00   €                        -     €                   400,00  

Paasontbijt  €                 300,00   €                        -     €                   300,00  

Sportdag  €              2.500,00   €                        -     €                2.500,00  
Koningsdag speciaal promotie   €                        -     €                        -     €                          -    

Kinderuitje  Activiteiten   €                        -     €                          -    

Bewakingsweekend  WHV   €                        -     €                          -    
BBQ  Bestuur   €                        -     €                          -    

Jubileum borrel  Bestuur   €                        -     €                          -    
Presentatie boek 100 jaar LRB  €              3.000,00   €                 400,00   €                2.600,00  

Rescue Leiden  WHV   €                        -     €                          -    

Schippertjesdagen    €                        -     €                          -    
Kaderweekend  €            15.000,00   €              1.750,00   €              13.250,00  

Taptoe  Activiteiten   €                        -     €                          -    

Sinterklaas  Activiteiten   €                        -     €                          -    
Kerstdiner  €              7.500,00   €                 800,00   €                6.700,00   

   Totaal   €              25.750,00   
  

 
   

   Reservering   €              25.000,00   
   Benodigd   €              25.750,00   
   Verschil   €                  -750,00  

 
4010 – Jaarlijkse activiteiten 
Deze kosten vallen dit jaar onder het jubileum.  
 
4095 - Bankkosten 
Hieronder vallen de bankkosten, transactiekosten van betalingen via pin en online betalingen.  
 
4360 – Kosten badoefening 
De kosten voor de badoefening worden met gesloten beurzen georganiseerd door het geven van een 
training aan de instructie van het Wedde. 
 
4098 – Vergaderkosten commissies 
Deze kosten zijn lager dan andere jaren, maar gebaseerd op het aantal vergaderingen van de 
verschillende commissies.  
 
4700 – Activiteit Jongeren 
Hierop zijn alle kosten geboekt die niet onder het jubileum vallen vanuit activiteiten.   
 
8035 – Subsidies 
Dit betreft de jaarlijkse jeugdsportsubsidie van de gemeente Leiden.  
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Begroting 2018 LRB en Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade 
Gb-
rek Omschrijving Kosten  

Gb-
rek Omschrijving 

Opbreng-
sten  

4000 Afdracht contributie LRB/stichting €  2.600,00     

4010 Jaarlijkse activiteiten - 8010 Contributie LRB € 17.000,00  

4015 Verzekeringen €  1.000,00 8015 Contributie Stichting € 33.500,00  

4020 Jubileum/attentie medewerkers €  1.250,00     

4025 Kantoorkosten €  2.500,00  8025 Inschrijfgeld LRB €      100,00  

4030 Huur elementair €19.000,00  8030 Inschrijfgeld Stichting €      600,00 

4035 Huur zwemmend redden €10.000,00 8035 Subsidies €      300,00 

4045 Kwaliteitsverbetering €                - 8045 Rente opbrengst €      500,00  

4085 LRB reserveringen €  1.550,00    

  - Reservering kleding / zeilkleding €     600,00       

  - Reservering apparatuur &inrichting €     500,00        

  - Reservering boten 50/50 €      400,00       

  - Reservering overlevingspakken €      150,00       

  - Reservering audio/visueel €                -       

4090 Overige kosten bestuur/LRB €   1.500,00 8095 Overige inkomsten vereniging €   1.000,00  

4095 Bankkosten €      750,00        

4096 Vergoedingen cursussen €                -       

4098 Vergaderkosten (aantal x € 7,50) €      350,00       

4795 Reservering jubileumfonds €      500,00        

4100 Huur clubhuis de Klos €   2.350,00  8100 Huur garage/containers €   1.700,00  

4110 Energie, water en belasting €   2.300,00     

4115 Telefoonkosten €      460,00        

4120 Reinigingsrecht €      520,00        

4125 Onderhoud de Klos €   1.000,00        

4135 Overige kosten de Klos €                -          

4155 Contributie V.v.E. garage €     27 5,00        

4600 Inkopenbar €   4.000,00  8610 Baropbrengsten €   5.500,00  

4605 Inventaris bar €      300,00        

4695 Overige kosten bar €                -          

4300 Instructie materiaal/ opleidingen €   2.010,00     

4310 Verzorging zwembad €      250,00     

4315 Diploma Reddingsbrigade €   1.500,00  8300 Diploma Reddingsbrigade €   1.500,00  

4320 Kosten diploma NRZ €   1.800,00  8320 Diploma opbrengsten NRZ €   1.800,00  

4340 Kosten diploma EHBO €   1.800,00  8340 Opbrengsten EHBO €   2.300,00  

4355 Technische bijscholing €   1.000,00        

4360 Badoefening €               -          

4365 Kosten schoolsport €      200,00        

4400 Kosten Waterhulpverlening €   2.000,00  8400 
Opbrengsten 
Waterhulpverlening €   5.500,00  

4405 Onderhoud materiaal €   1.500,00        

4420 Vergunningen en registraties €      100,00        

4440 Stalling boten €   1.800,00        

4700 Activiteiten jongeren €   2.820,00  8705 Opbrengst activiteiten €      700,00  

4705 Activiteiten senioren €               -          

4715 Kosten Sinterklaasfeest/jeugddag €               -          

4730 Kosten grote clubactie €               -          

4895 Overige redactie kosten €               -    8810 Opbrengsten promotie €        50,00  

5951 Inkoop promotiemateriaal/drukwerk €      100,00        

5955 Ledenwerving €      600,00        

4505 Kosten div. wedstrijden €               -    8505 Opbrengst (zwem)wedstrijden €      360,00  

4595 Overige wedstrijd com. Kosten €      820,00        

4505 
Extra kosten EHaD wedstrijd (niet 
via jubileum) €      870,00        

   Kosten Jubileumjaar € 25.750,00    Reservering jubileumjaar € 25.000,00  

 Totaal € 97.125,00    € 97.410,00  

 Resultaat  +  € 285,00  
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