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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019 
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De 
vergadering wordt gehouden op maandag 15 april 2019 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover 
nummer 24 te Leiden.  
Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering is om 20:00 uur precies. 
 
Agenda 

1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2018; 
4. Mededelingen Bestuur 
5. Jaarverslagen: 

▪ Jaarverslag Bestuur; 
▪ Jaarverslag Communicatie; 
▪ Jaarverslag Facilitair; 
▪ Jaarverslag Ledenbehoud / Activiteiten; 
▪ Jaarverslag Secretariaat; 
▪ Jaarverslag Waterhulpverlening; 
▪ Jaarverslag Wedstrijden; 
▪ Jaarverslag Zwemopleidingen; 

6. Financieel jaarverslag 2018: 
▪ Zwemschool Leiden / Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
▪ Leidse Reddingsbrigade; 

7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag; 
8. Begroting 2019: 

▪ Zwemschool Leiden / Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade; 
▪ Leidse Reddingsbrigade; 

9. Bestuursverkiezing, aftredend en/of herkiesbaar zijn: 
▪ Marieke     Secretaris, aftredend en herkiesbaar; 
▪ Rianne    Algemeen Bestuurslid, aftredend;  
▪ Geerte    Algemeen Bestuurslid, aftredend;   

 Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn: 
▪ Tessa    Algemeen Bestuurslid;  
▪ Rense    Algemeen Bestuurslid;  
▪ Thessa    Algemeen Bestuurslid; 
▪ Vacature  Voorzitter;   

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 22 maart 2019 digitaal verkrijgbaar via onze website 
leidserb.nl/alv2019. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@leidserb.nl.  
 
Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële 
jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester via het e-mailadres penningmeester@leidserb.nl.  
Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 1 april 2019 bij het bestuur binnen 
te zijn. 
  
Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn meldt u dan af op info@leidserb.nl. 
Wilt u een ander lid voor u machtigen? Gebruik hiervoor het volmacht formulier van de LRB en zorg ervoor dat deze uiterlijk 
48 uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering in het bezit is van de secretaris.  

https://leidserb.nl/alv2019
mailto:info@leidserb.nl
mailto:penningmeester@leidserb.nl
mailto:info@leidserb.nl
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 

Datum:    16 april 2018 
Tijd:    20.00 – 23:00 uur 
Plaats:     Clubhuis “De Klos” 
Aanwezig:  Marieke (notulen), Michel, Geerte, Rianne, Jeffrey, Remco, Pauline, Okke, 

Helianne, Sam, Joris, Patrick, Carla, Cor, Jasper, Maaike, Jaap, Leny, Ron, 
Reinier, Anne-Marie, Pascale, Boudewijn, Ria, Oscar, Tessa, Lotte, Robin, 
Danny, Remon, Cris, Marga, Daniël, Rob, Joke, Paul. 

Afwezig met kennisgeving: Tiny, Pieter, Michel, Karel, Edwin, Evelien, Martha, Xander, Johan, 
Veronique, Christine, Angelique, Leanne, Richard 

 Notulen gereed: 20 april 2018 
 
1. Opening (20:02 uur) 
Opening: 
Rob heet iedereen hartelijk welkom op de ALV van de Leidse Reddingsbrigade. Het afgelopen jaar hebben er 
weer vele brigadeactiviteiten plaatsgevonden die u terug kunt lezen in het jaarverslag. De vergadering is hierbij 
geopend. 
 
2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken om nu te behandelen.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2016 
Pagina 4: Danny: Wat zijn overige leden? Dit zijn bedrijven en verenigingen. Dit zijn bedrijven waar wij 
kortingen krijgen. Waarom wordt het hierin opgenomen? Het zijn geen donateurs. Misschien moeten we dit 
anders benoemen. We zullen dit apart gaan aanduiden. Bijvoorbeeld sponsoren. 
Notulen goedgekeurd met opmerkingen. Dank aan de samensteller.  
 
4. Mededelingen Bestuur: 
Jubileumjaar 
Het jubileumjaar is in volle gang. Er zijn al een aantal activiteiten geweest en er staat nog voldoende op de 
planning. Activiteiten die reeds geweest zijn: Nieuwjaarsborrel; feestelijke start van het jubileumjaar 2018, 
Oude spellenavond & loterij; gezelligheid stond centraal en met veel variatie in spellen, een succes! 
Paasontbijt, The Challenge.  
Geplande activiteiten: 

• 3 Juni:   Rescue Leiden  

• 16 juni:   Kinderuitje  

• 7 Juli:   Jubileumborrel  

• 1 September:  BBQ,  

• 8 September:  Schippertjesdagen   

• 22 september:  EHaD (wedstrijd)   

• 2 Oktober:  Taptoe 

• 5 t/m7 Oktober:  Kaderweekend  

• 26 November:  Sinterklaasfeest 

• 22 December:  Kerstdiner 
Danny: kan dit programma naar alle leden? Ja, hoe denken we nog over na.  
Reinier geeft aan dat we de publiciteit meer moeten gaan zoeken. 
 
Verenigingsreglement (VR) 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering vorig jaar, heeft Rob aangegeven dat het nieuwe 
verenigingsreglement geëvalueerd zou gaan worden, omdat dit nog niet eerder gebeurd was. De evaluatie 
heeft plaatsgevonden en enkele wijzigingen zijn in het reglement verwerkt. Zijn er op- of aanmerkingen op de 
voorgestelde wijzigingen?  
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Jaap: Een toevoeging van de VOG zou nog meerwaarde hebben. Ook de privacywet zou moeten worden 
opgenomen in het VR. We kunnen dit opnemen en doorverwijzen naar het beleidsstuk. Over de privacywet is 
Jeffrey mee bezig. Dit zal ook een verwijzing in het VR kunnen zijn. 
Marga: er staat geen tijdspad op binnen hoe snel een VOG er moet zijn. Kan dit nog toegevoegd worden? 
Daniël: wat is de waarde van het VR? De kascontrole is niet volgens de regels gegaan. Dit is niet van tevoren 
gebeurd. De kascontrole is niet 6 weken van de tevoren gehouden en ook tussentijds is dit te laat gebeurd. Er is 
volgens Daniël is niet de mogelijkheid gegeven. Jeffrey was al tweede penningmeester en Michel 1e. Dit is nu 
omgedraaid. Voor de toekomst is dit een goede leerschool en moet dit anders. De keuze om de Algemene 
Leden Vergadering niet de verplaatsen, is dat er geen gekke dingen uitkwamen. Concreet: we kijken per 
situatie hoe te handelen.  
De verantwoording is wel per 1 juli verlegd tussen beide penningmeesters. Michel is wel betrokken gebleven.  
Cris: we moeten nu bepalen met de ALV hoe verder te handelen.  
Jaap stelt voor verder te gaan. We gaan nu ook afwijken door vragen te stellen. Betere communicatie is 
wenselijk.  
Rob stelt hierbij het verenigingsreglement versie 9.3 vast. Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in 
werking.  
 
Nieuw clubgebouw 
De uitdaging ligt bij het bijeenkrijgen van het investeringsbedrag. Dit is het meest cruciale onderdeel van het 
proces. Er heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid. Daarbij is geconcludeerd 
dat een nieuw clubgebouw mogelijk een behoorlijke impact kan hebben op de financiën van de LRB en dat 
volledige subsidie/sponsoring niet waarschijnlijk zal zijn. Wellicht zijn er financiële regelingen met de gemeente 
mogelijk die nog onderzocht dienen te worden. Echter heeft de vereniging op dit moment ook te maken met 
een teruggang van het aantal jeugdleden, weten wij nog niet hoe de gemeente het leren zwemmen wil gaan 
organiseren i.c.m. het nieuwe zwembad De Vliet en bemerken wij dat het aantal vrijwilligers dat actief is 
binnen de LRB belast zijn met de reguliere verenigingsactiviteiten. Daarom is besloten om tijdelijk de 
activiteiten van de werkgroep nieuw clubhuis on hold te zetten. Dit betekent niet dat het idee van de baan is, 
maar dat er periodiek bekeken zal worden om de draad op te pakken. 
 
Cris: communicatie is ook hier belangrijk.  
Remon: geeft aan dit niet te weten, terwijl hij in de werkgroep zit. Paul staat bij. Paul is niet geïnformeerd, en 
vindt dit niet heel netjes.  
Cris: onhold is beter, hij vindt het jammer van zijn tijd.  
Remon: al vijf jaar mee bezig. Hoe gaan we om met de boten buiten? Hoe zit het met de Sesam?  
Cris: omgang met vrijwilligers is niet netjes.  
Joris: hoe pakken we een verbetering aan in communicatie. Rob: een precieze wijze is niet goed af te spreken. 
Bellen of mailen moet per keer bekeken worden.  
Remon: boten die buiten staan? Hoe gaan we hiermee om? Rob je moet je verantwoordelijkheid pakken en 
zorgen dat die stalling wordt opgelost.  
Danny: Budget? Rob geeft aan dit niet te weten. 
Daniel: geen zeil voor de Vailiant. Deze is er nog niet. Budgetprobleem? Dit had er moeten komen. Rob: dit is 
een commissieverantwoordelijkheid.  Zeiltje mag er komen. 
Jaap: wat een gevit hier. Iedereen heeft hart voor de vereniging. 
 
Zwemschool Leiden 
De activiteiten van het leren zwemmen vallen onder Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade. Deze 
naam wordt niet geassocieerd met het leren zwemmen in de regio Leiden. Er is daarom onderzocht of er een 
passende naam gevonden kon worden. De keuze is gevallen op Zwemschool Leiden. Deze handelsnaam zal via 
de notaris toegevoegd gaan worden aan de huidige statuten.  
Website lrb.nu is ook geüpdate en wordt gepresenteerd.  Er staat dat we 3x afzwemmen, dit moeten we wel 
waarmaken. 
Joris: misschien prijzen per jaar hanteren op de website, dit doen andere verenigingen ook. 
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Diploma-uitreiking Daniël 
Daniël heeft zijn niveau drie, instructeur diploma behaald. Cris reikt uit namens de bond. 
 
Jubilarissen  

Anne-Marie 5 jaar 12-05-2013 

Evelien  5 jaar 01-01-2013 

Krishna 5 jaar 01-02-2013 

Robin 5 jaar 07-09-2013 

Roos  5 jaar 12-04-2013 

Sam  5 jaar 28-06-2013 

Tessa  10 jaar 21-02-2008 

Jeffrey  25 jaar 01-10-1993 

Leanne 25 jaar 17-09-1993 

Ria 30 jaar 11-04-1988 

Karel 35 jaar 15-04-1983 

Nico 35 jaar 29-04-1983 

Jannetje 40 jaar 12-02-1978 

Remon  40 jaar 11-08-1978 

Tiny 65 jaar 01-08-1953 

     
5.  Jaarverslagen 
5.1 Bestuur 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
5.2 Commissie Zwemopleidingen  
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. 
5.6 Commissie Communicatie 
Reinier: nu.nl nog nooit een advertentie van gezien. Valt niet in de doelgroep, verkeerde cookies. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
5.7 Commissie Facilitair 
Reinier: NLDoet is niet afgemaakt. Graag nog afmaken. Danny: zo min mogelijk onderhoud i.v.m. nieuw 
clubhuis. Buitenverlichting wordt door Jeffrey aan gewerkt. Goed afwegen wat we wel en niet doen. 
Reinier: clubhuis moet wel opgeruimd worden. Vaak is het niet netjes. Misschien heeft er iemand interesse als 
schoonmaker om dit te doen. We hebben nu met drie mensen gesproken en zij hebben zich alle drie afgemeld. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
5.8  Commissie Secretariaat 
Hoe zit het met de herhalingen EHBO. Dit is nu erg onduidelijk. We kijken na of dit aanpassing behoeft. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
6. Financieel jaarverslag 2017 
6.1  Toelichting Financieel Verslag 2017 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de financiële jaarstukken. Rob stelt vast 
dat de toelichting is goedgekeurd.  
6.2 Stichting Vrienden van de LRB 
Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden v/d LRB 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de financiële jaarstukken. Rob stelt vast 
dat het financieel jaarverslag is goedgekeurd.  
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Cris: er ligt een verzoek, dit is geen recht om nu vragen te negeren. Conclusie is niet juist. We zullen dit 
meenemen in het VR. het woord verzoek zullen we aanpassen.  
Na goedkeuring: 
Rob stelt voor om het positieve saldo van € 13.136,60 over te hevelen naar Leidse Reddingsbrigade. Zijn er 
vanuit de vergadering bezwaren tegen dit voorstel? Nee 
6.3 Leidse Reddingsbrigade 
Financieel Jaarverslag LRB 
Het bestuur heeft geen vragen binnengekregen. Zijn er nog op- of aanmerkingen op de zojuist genoemde 
wijzigingen? Rob wil overgaan tot het goedkeuren van het financieel jaarverslag Leidse Reddingsbrigade. 
Financieel jaarverslag LRB goedgekeurd. 
We hebben een positief saldo gerealiseerd van € 104,- welke begroot was op een bedrag van € 5. Het bestuur 
stelt voor om dit geld toe te voegen aan het eigen vermogen van de vereniging. 
Zijn er vanuit de vergadering bezwaren tegen dit voorstel? Nee, dan wordt dit bedrag toegevoegd aan het 
eigen vermogen. 
6.4 Toelichting balans 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de toelichting balans. Rob stelt vast dat 
de toelichting is vastgesteld.  
De voorziening debiteuren is uit voorzichtigheid gevormd voor de volgende openstaande vorderingen: 
De Kaag   € 195,-  betaald 
Puur Festival  € 750,-  betaald 
Triatlon   € 195,-  betaald 
El Cid   € 195,-  wordt betaald 
Stichting Glibberbal € 370,- +  Stichting is opgehouden te bestaan  
Totaal   € 1.705,- 
Balans 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de balans. Rob stelt vast dat deze door de 
vergadering is goedgekeurd.  
Jaap: post 590, kan je laten vervallen. (parkeerkosten) Jeffrey: we willen hem laten staan, omdat we niet weten 
wat de gemeente gaat doen. 
 
7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag 
Zitting in de Kascontrole Commissie hebben Daniël Sierat, Remco Streefland en Boudewijn van Koetsveld van 
Ankeren (als reserve). De kascontrole heeft plaatsgevonden op 14 april jl. bij de Michel Boom thuis.  
Remco: halverwege is er een wisseling geweest 1e werd 2e en visa versa. Kascontrole adviseert hiermee 
adequater mee om te gaan. Dit binnen vier weken te doen na wisseling. Jeffrey, Michel, Daniel en Remco zijn 
aanwezig geweest. Boeken zijn gecontroleerd over het gehele jaar. Er zijn geen misstanden gevonden. 
Boekingen waren juist ingevuld.  
Graag de zes weken termijn in acht gaan nemen. De tijd moet gegund zijn om een verslag te maken. Graag 
willen we een update van de inventarislijst, de oude stamt uit 2013.  
Decharge te verlenen over het gehele boekjaar? Ja.   
 
8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2016 & Begroting LRB 2017 
8.1 Toelichting pagina 25: 
Let op: er is een foutje in de toelichting terechtgekomen. Er stond een bedrag voor de reservering van het 
jubileumjaar opgenomen van € 25.000 / benodigd € 25.750. Dit moet zijn: een totaalbedrag van € 21.775 / 
reservering € 21.025,-. Gewijzigd zijn: Paasontbijt, Sportdag, Kaderweekend en Kerstdiner. 
 
Jaap: op de posten 8010 8015 zijn de inkomsten erg ruim geschat. Je rekent je nu rijk, terwijl dit misschien niet 
zo is. Goed in de gaten blijven houden. Jaap stelt voor om 8010 bij te stellen naar 13.000 euro. Dit betekent wel 
dat wel een gat in de begroting hebben van 4000 euro. Eventueel laten we de reservering van de 
parkeerkosten (1000euro) vallen.  Iedereen akkoord. Goed blijven sturen. Verstandig omgaan met geld. Goed 
overwegen is noodzakelijk. 
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Begroting LRB en Stichting Vrienden van de LRB (pag. 26): 
Voorstel om ze tegelijkertijd te behandelen 
Let op: Gewijzigd zijn dus de kosten van het jubileumjaar (onderaan in de tabel).   
De contributie voor 2018 is door het bestuur vastgesteld op: 
Elementair zwemmen    € 162,-  p/j (korting AI à € 2,- per half jaar) (was € 160-1,25%) 
Lidmaatschap LRB   € 111,-  p/j (korting AI à € 2,- per half jaar) (was 109-1,83%) 
Kader     € 24,-  p/j (korting AI € 2,- per jaar) (Ongewijzigd) 
Niet zwemmend lid   € 27,50  p/j (korting AI € 2,- per jaar) (was € 24 – 14,6%) 
Eenmalig inschrijfgeld   € 7,50   
Badtoegang familiezwemmen  € 2,50  niet leden 
Examengeld voor alle zwemexamens  € 10,-  niet voor varend redden, EHBO  
EHBO herhalingslessen   € 20,- (was € 18,50 – 8,1%) 
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  € 50,-, evt. advertentie 
kaart, bloemen t.w.v. 
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 (voor aanhanger is dit 21% meer). 
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? 
Ja 
 
Pauze 
Helianne en Okke gaan weg (hebben wel nog gestemd).  
 
9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is Rob     Stemronde 1  
Aftredend is Edwin (portefeuille facilitair)    
Aftredend is Maarten      
Voordracht Sam       Stemronde 2 
Voordracht Joris       Stemronde 3 
 
Het bestuur bestaat uit 8 personen en dit betekent dat er één vacatures is. Vanaf 1-1-2019 bestaat het bestuur 
uit 7 personen en is de functie van voorzitter vacant. 
De penningmeester wordt bijgestaan door Ron die de functie van ledenadministrateur vervult en Monica als 
financieel adviseur. 
De vertrouwenspersonen zijn Agnes en Evelien. 
Stembureau worden: Ron, Jaap, Boudewijn 
Uitslag is later bekend. 
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10. Benoeming Kascontrole Commissie 
De kascontrole commissie bestaat dan uit de volgende personen: 
Remco    aftredend in 2018 
Daniël    aftredend in 2019 
Boudewijn   reserve lid 
Remco stelt zich niet herkiesbaar. Paul stelt zich herkiesbaar en de vergadering gaat akkoord. Boudewijn trekt 
zich terug. Geen reserve op dit moment. 
Reservelid schuift hij door? Over doorschuiven wordt niet gesproken in de statuten / VR van de LRB. 
 
11. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen 
Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland staan nog niet vermeld op de website van RN. 
De vergadering vindt plaats op 26 mei 2018. 
Rob wil de vergadering mandaat vragen voor afgevaardigden die naar de ALV van Reddingsbrigade Nederland 
gaan. Zijn er vanuit de vergadering bezwaren tegen het verlenen van het mandaat?  Nee  
Zijn er vanuit de vergadering kandidaten die de ALV van RN willen bijwonen? Het bestuur kijkt voor iemand die 
ernaartoe wil. 
 
12. Rondvraag: 
Cor: De licentie is behaald, de oude lijn is nu afgesloten. Veranderen de eisen voor de badjes? Nee, deze 
veranderen niet. Alleen eisen ABC zijn gewijzigd.  
Cris: opmerking naar het bestuur: Er wordt zeer vlot geconcludeerd dat iedereen er mee eens is. Geef mensen 
ook nadenktijd. 
Danny: Er zit geen kaderledenlijst bij, reden? De lijst is alle tijden opvraag bij het bestuur. We kijken eerst de 
wetgeving na of dit haalbaar is, anders graag een namenlijst toevoegen.  
Hoe ver is de LRB met de privacywetgeving? Jeffrey heeft zich erin verdiept. Hierachter wordt vaart gezet. 
Bijvoorbeeld laptop EHBO-> verwerkingenregister. Je moet kunnen aantonen dat je het aan het realiseren 
bent. Datalek wordt gemeld. Kwijt? Goed genoeg beveiligd. Digitaliseren is hierin een pré. 
Reinier: kaderlijst ook 
Zwemvierdaagse gaat verhuizen naar voor de vakantie. 2juli tot 6 juli 2018. Vrijwilligers worden gevraagd! 
Daniël: ook wetgeving AVG, beantwoord 
Marga: Kan er een jaaragenda komen voor de LifeSavers? Tijdig melden van cursussen is hierin handig. Joris: 
communicatie achter de balie is heel handig. Bijvoorbeeld duidelijk een jaarplanning achter de balie. Carla: een 
plastichouder die rechtop staat is bijvoorbeeld handig op de balie. 
 
13. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering 
Maandag 15 april 2019 houden om 20.00 uur, in clubhuis “de Klos”.  
Terugkoppeling uitslag stemrondes. 
Rob  Voor 42  tegen 47  blanco 8 
Joris  Voor 88  tegen 2  blanco 8 
Sam  voor 65  tegen 17  blanco 17 
Jaap vindt dit een zeer betreurende uitslag. Hij had graag een tegenkandidaat gezien. Spreekt zijn steun uit 
voor Rob.  
 
14. Sluiting (22.39 uur) 
Rob wil iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid en een veilige thuiskomst wensen en iedereen kan nog een 
drankje aan de bar nemen. 
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Jaarverslagen 
Jaarverslag Bestuur 
Na de ALV van april bestond het bestuur uit: 

Voorzitter Vacant 

Secretaris Marieke 

Penningmeester Jeffrey 

Bestuurslid Zwemopleiding Rianne 

Bestuurslid Waterhulpverlening Sam 

Bestuurslid Communicatie & 2de voorzitter Michel 

Bestuurslid Communicatie Joris 

Bestuurslid Activiteiten Geerte 

Bestuurslid Wedstrijden Rianne 

Bestuurslid Facilitaire Zaken Jeffrey 

Het bestuur werd bijgestaan door Ron voor de ledenadministratie, Monica als financieel adviseur en Agnes en 
Evelien als vertrouwenspersonen.  
 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
Januari 
Deze maand is de eerste in ons 100-jarig jubileumjaar. We zijn dit jaar gestart met een drukbezochte 
Nieuwjaarsborrel. 
 
Februari  
We hebben deze maand gekeken naar de invulling van het bestuur. Rob heeft aangegeven het jubileumjaar af 
te willen maken als voorzitter en dan niet meer beschikbaar te zijn. Ook Edwin en Maarten gaan stoppen met 
hun bestuurstaken. Sam en Joris hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor het bestuur.  
Ook zijn we druk bezig met de laatste handelingen aan de begroting en het ALV-boekje 2018. 
 
Maart 
We zitten druk in de voorbereidingen voor de ALV 2018, we hebben een taakverdeling binnen het bestuur 
gemaakt.  
Daarnaast heeft het bestuur een Paasontbijt verzorgd, dat drukbezocht werd. 
 
April 
In deze maand vond de ALV 2018 plaats. De jaarstukken werden besproken en gepresenteerd.  
Op de ALV hebben we een flinke tegenslag te verwerken gekregen. Onze voorzitter is weggestemd door de 
leden. Helaas heeft geen van deze leden zichzelf verkiesbaar gesteld. Dit houdt in dat wij vanaf heden zonder 
voorzitter zitten. Michel is tweede voorzitter geworden. Hij zal Jeffrey en Marieke bijstaan in het regelen van 
alle zaken omtrent het vertrek van Rob. 
 
Mei 
Er is vanuit de leden redelijk wat onvrede ivm het vertrek van Rob. We ontvangen meerdere berichten dat 
leden zich zorgen maken over de LRB. Zij spreken dan ook openlijk hun steun uit voor Rob. 
 
September 
Het trieste nieuws van het oerlijden van Richard is bij ons binnen gekomen. Als bestuur hebben wij gezorgd 
voor een rouwadvertentie en bloemen. Michel heeft gesproken op de uitvaart. Kaarten zijn naar de 
nabestaanden gestuurd. Wij wensen hen veel sterkte.  
 
Oktober 
Het kaderweekend is wederom een succes. In een oud klooster in Slagharen hebben wij een zeer gezellig en 
geslaagd weekend gehouden voor al onze kaderleden! Dank allen voor jullie aanwezigheid en gezelligheid.  
Deze maand hebben we ook een gecombineerde vergadering gehouden om de neuzen weer dezelfde kant op 
te krijgen. We zijn er nog niet, voorjaar 2019 willen we wederom bij elkaar komen. 
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November 
In de zwembaden wordt de nood voor instructie steeds hoger. Er zijn verschillende ideeën op touw gezet, maar 
met nog weinig uitwerking.  
Voor het combibad zijn de roosters gemaakt. Jeffrey en Marieke zijn naar de gemeente geweest. Boudewijn en 
Reinier vinden het gek dat het zo gelopen is. De uitnodiging is namelijk naar de voorzitter gegaan en niet naar 
hen. We hebben de dingen kortgesloten. Reinier gaat achter het nieuwe rooster aan, om de tijden gelijk te 
kunnen blijven houden. 
 
December 
Er is een gesprek geweest met de 1e Leidse EHBO-vereniging. Dit omdat wij op dit moment zonder EHBO-
instructeur zitten. We hebben vooral gekeken of het mogelijk is voor een eventuele samenwerking. In de nabije 
toekomst gaat we hier mee verder.  
 
Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Nederland 
Dit jaar is er geen afvaardiging van de LRB naar de bondsvergadering geweest. 
 
Komend jaar 
Het komende jaar 2019 zal een relatief rustig jaar worden. De vele activiteiten van het afgelopen jaar waren 
een succes. Gekeken wordt of een aantal herhaald kunnen worden.  
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 en/of Zwemschool Leiden. 
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Jaarverslag Communicatie 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Michel 

Notulist Niet van toepassing. 

Budgetbeheerder Jeffrey in de rol van penningmeester 

Algemeen lid Pieter  

Algemeen lid Remco 

 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
Hoorde u van de meeste commissies de highlights al tijdens het Kerstdiner, voor de commissie Communicatie 
moest u wachten tot dit moment. En dat is niet omdat er geen highlights zijn voor deze mooie commissie in 
2018!  
 
In april 2018 lanceerden wij niet één, maar twee nieuwe websites! Met een strakke look maakten we in één 
keer de website van de vereniging en de website van de stichting geschikt voor tablets en smartphones. De 
nieuwe websites hebben naast een nieuwe look ook allemaal nieuwe teksten gekregen en daardoor hebben we 
veel van de oude pagina’s kunnen verwijderen. Zo telde lrb.nu in totaal 81 pagina’s, maar leidserb.nl heeft er 
nog maar 18. Hierdoor kan een bezoeker aanzienlijk sneller vinden wat hij of zij zoekt. 
 
Tegelijkertijd hebben we huisstijl documenten opgesteld voor zowel de Leidse Reddingsbrigade als 
Zwemschool Leiden. Denk hierbij aan Word templates, PowerPoint templates en het logo in verschillende 
kleuren en maten. Dit inclusief een visitekaartje voor het promoten van onze vereniging en stichting. De 
voorkant van dit visitekaartje promoot de vereniging en de achterkant promoot de stichting. Ideaal als je in een 
promotiestand staat en dit laat ook goed de samenhang zien tussen de vereniging en de stichting! 
 
Ook hebben we de commissies flink ondersteund tijdens evenementen. Een nieuwe manier van aanmelden 
voor evenementen maakt het makkelijk om specifieke gegevens op te vragen bij een evenement. Denk hierbij 
aan of je wilt weten wie vlees of vis wil bij een barbecue, of dat je juist de hobby’s per kind wilt weten voor een 
Sinterklaas feest. Daarnaast is er een directe koppeling met iDEAL, zodat er direct betaald kan worden. 
 
Om het geheel compleet te maken hebben we voor de volgende evenementen ook promotiemateriaal 
ontworpen: 

• The Challenge 

• Taptoe 

• Jubileum borrel 

• Leidse Zwem Vierdaagse 

• Nieuwjaarsborrel 

• Pieten zwemmen 

• Schemerstad 
 
De commissie is ook actief geweest om te zorgen dat we aandacht kregen in (lokale) pers. Zo hebben we 
verschillende keren een advertentie geplaatst in de krant en hebben we een persbericht geschreven voor ons 
jubileum. 
 
Al met al een top jaar voor deze kleine commissie!  
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Jaarverslag Facilitair 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Jeffrey 

Budgetbeheerder Remco 

Algemeen lid Danny 

Algemeen lid Arianne 

 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
In 2018 is Arianne de commissie komen versterken.  
 
Afgelopen jaar heeft de commissie Facilitaire Zaken zich vooral gericht op de standaard activiteiten: 

• Bardiensten verzorgen 

• Inkopen 

• BBQ 

• Klein onderhoud 
 

Daarnaast heeft de commissie Facilitaire Zaken zich gericht op het op orde brengen van het clubhuis en te 
inventariseren welk onderhoud wanneer gedaan moet worden. Hiervoor is er samen met de gemeente een 0-
meting gedaan. 
 
Onderhoud 
Ook zijn er diverse extra klussen uitgevoerd om het clubhuis extra netjes te maken voor de 
jubileumactiviteiten. Een grondige diepreiniging van het clubgebouw, waarvoor er een nat- & droogzuiger is 
aangeschaft, en de buitenkant van het clubgebouw is gewassen. Daarnaast is er geëxperimenteerd met 
buitenverlichting op zonne-energie. De resultaten hiervan zijn wisselend. Ook is er extra snoeiwerk uitgevoerd 
rond het clubgebouw.  
Ook zijn er diverse upgrades doorgevoerd aan de beveiliging van het clubhuis. Zo is het alarmsysteem voorzien 
van een nieuw doormeldsysteem, en is er door de upgrade meer ruimte voor alarmcodes, waardoor er ook 
tijdelijke codes beschikbaar zijn. Tevens zijn de camera’s geoptimaliseerd en is de bewaartermijn in lijn 
gebracht met de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens.  
 
Bar 
De bar- en keukendiensten zijn gedraaid met een ploeg van dertien leden. Verder zijn de volgende 
barmedewerkers gestopt als barmedewerker: 
Sam, Pauline en Daniël. 
Wij danken hun voor hun inzet in de afgelopen jaren. Er zijn geen nieuwe barmedewerkers gestart in 2018, wel 
zijn we opzoek naar versterking van het team. 
Ook heeft de bar het assortiment in de Klos uitgebreid met enkele wisselende seizoensbieren. Deze vallen goed 
in de smaak bij de liefhebbers. In de keuken is de spoelmachine vervangen voor een echte vaatwasser. 
 
Vooruitblik 2019 
In 2019 zal de verlichting in de Klos aangepast worden naar zoveel mogelijk Ledverlichting, en zal er een 
permanente oplossing voor de buitenverlichting worden ingericht. Ook zal in tijdens de zomervakantie gestart 
worden met het vernieuwen van de toiletgroepen.  
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Jaarverslag Activiteiten 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator & Budgetbeheerder Geerte 

Notulist & algemeen lid Martha 

Algemeen lid Carla 

Algemeen lid Pauline 

Algemeen lid Remco 

Algemeen lid Anne-Marie 

Algemeen lid Angelique 

Algemeen lid Leanne 

Algemeen lid Teun  

 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
Het jaar waarin we ons 100-jarig jubileum gevierd hebben. Naast een aantal jubileum activiteiten heeft de 
commissie ook de jaarlijkse activiteiten wederom georganiseerd.  
 
Spelletjes dag 
In februari heeft Teun een spelletjesdag georganiseerd vanwege het 100-jarig jubileum. Over de dag heen zijn 
er aardig wat mensen geweest en zijn er gezellig spelletjes gespeeld. Ook was er een geslaagde loterij. 
 
Challenge Day 
In april hebben Oscar en Anne-Marie samen een Challenge Day georganiseerd vanwege het 100-jarig jubileum. 
Het hele veld stond vol met enorme springkussens, alles stond klaar om de uitdaging met elkaar aan te gaan. 
Met ruim 60 mensen op het veld was dit een zeer geslaagde dag 
 
Kidsdag 
De kidsdag was dit jaar in juni, Angelique heeft deze georganiseerd. Dit jaar zijn we met 25 kinderen en een 
aantal begeleiders naar Plaswijckpark geweest. Ze hebben een leuke dag gehad. 
 
Taptoe en Optocht 
Dit jaar hebben we aan beide activiteiten deelgenomen. Met circa 35 deelnemers, een heleboel ballonnen en 
een prachtige taart hebben we onze vereniging aan heel Leiden laten zien met de Taptoe. De dag erna hebben 
we ons vanuit onze waterhulpverleningskant laten zien aan Leiden. We mochten in het thema ‘leve de legende’ 
met de andere hulpdiensten meelopen/rijden met de Grote Optocht op 3 oktober.  
 
Thema avond: Pietenzwemmen 
Dit jaar hebben we in beide baden tegelijkertijd het Pietenzwemmen georganiseerd. Voor alle jonge zwemmers 
waren er pakjes om mee te zwemmen. Ook kwamen de Pieten in het bad een feestje vieren. Daarnaast was er 
voor elk kind een zakje strooigoed. Veel ouders en kinderen waren enthousiast. 
Dit jaar hebben Anne-Marie, Leanne, Teun en Martha besloten om te stoppen met de commissie activiteiten.  
 
We bedanken hen voor het organiseren van diverse activiteiten afgelopen jaren en hun inzet!  
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Jaarverslag Secretariaat 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Marieke  

Notulist  
Budgetbeheerder  
Algemeen lid Kim 

Algemeen lid Ria 

Algemeen lid Ron 

Algemeen lid Rianne 

 
Examenaantallen t/m 2018 

Examen jaaroverzicht 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Diploma's            
Diploma  NRZ A 89 63 72 63 70 51 

Diploma  NRZ B 62 78 54 51 55 62 

Diploma  NRZ C 28 44 21 34 24 39 

Totaal NRZ 179 185 147 148 149 152 

       
Junior Redder 1 - - - - - 2 

Junior Redder 2 13 13 10 13 15 2 

Junior Redder 3 - 18 - 9 19 8 

Junior Redder 4 20 22 15 - 5 13 

Junior Redder 5 - - 22 - - - 

Zwemmend Redder 1 18 14 - 27 2 5 

Zwemmend Redder 2 8 12 14 - 17 5 

Zwemmend Redder 3 6 7 15 13 - 14 

Zwemmend Redder 4 11 9 4 7 12 - 

Life Saver 1 9 8 10 6 8 8 

Life Saver 2 13 6 11 11 1 3 

Life Saver 3 4 7 4 11 7 - 

Zwaardvis Brons - 10 21 - - - 

Zwaardvis Zilver - - 7 - - - 

Survival 1 - - - 6 6 - 

Survival 2 - - - 19 11 - 

Survival 3 - - - 7 19 - 

Redings certificaat LRB 1 11 9 7 7 10 - 

Redings certificaat LRB 2 8 9 10 6 4 - 

Redings certificaat LRB 3 9 5 11 9 2 - 

Dolfijn Brons 19 14 22 3 4 - 

Dolfijn Zilver 17 13 - 19 2 - 

Dolfijn Goud 1 14 11 - 13 - 

Dolfijn Diamant 8 1 8 10 - - 

Totaal 175 191 202 183 157 60 

 
EHBO 
Dit jaar is een roerig jaar geweest voor de werkgroep EHBO. Nico heeft besloten om zijn taak als instructeur 
neer te leggen. Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
Wij zijn als werkgroep erg blij met de beslissing van Cris om zijn EHBO-instructeur te behalen. En wij danken de 
EHBO-instructeurs van Reddingsbrigade Zoetermeer voor hun adviezen en hulp bij het overeind houden van de 
EHBO binnen de Leidse Reddingsbrigade. De EHBO leden worden zo goed mogelijk van de ontwikkelingen op 
de hoogte gehouden, en langzaamaan kunnen wij ook weer competentiechecks en een EM-cursus aanbieden. 
Het komende jaar ziet er dan ook voorspoedig uit. 
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Ledenaantal 

 Jan 2015* Jan 2016* Jan 2017* Jan 2018* Jan 2019* 

Lessers 294 253 249 240 222 

Juniorleden 105 90 103 85 82 

Seniorleden 103 94 104 102 100 

65-plussers 5 5 12 12 19 

Ereleden 5 5 5 5 4 

Donateurs 5 5 5 2 1 

Totaal: 517 452 478 446 424 

* = ledentallen zijn met peildatum 1 januari 
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Jaarverslag Waterhulpverlening 
Na de ALV van april bestond de commissie uit:    

Bestuurscoördinator Sam 

Notulist Roulerend 

Budgetbeheerder Marieke 

Algemeen lid Danny 

Algemeen lid Robin 

Algemeen lid Jeffrey 

Algemeen lid Joram 

 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
Bewakingen 

Dit jaar hebben we diverse bewakingen uit gevoerd. We hebben momenteel 17 benoemde schippers en 35 

opstappers. Tijdens enkele bewakingen zijn leden van Alphen en Leiderdorp gevraagd te assisteren. Tijdens een 

evenement van Alphen zijn enkele leden van Leiden komen assisteren. 

Dit jaar is besloten om bij de woensdagavond bewakingen de Valiant in te zetten zodat de reddingsbrigade 

zichtbaar aanwezig is op het water. De brandstof is door de K.W.V. de Kaag verzorgd. 

 

Opleidingen 

Wegens te weinig aanmeldingen is er in 2018 geen opleiding gegeven. Voor 2019 verwachten we voldoende 

aanmeldingen te krijgen om een opleiding te kunnen starten. 

 

Materiaal 

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

Omdat de ligplaats ons kosteloos is aangeboden leveren wij als tegenprestatie een aantal bewakingen voor de 

K.W.V. de Kaag. 

 

Nationale Reddingsvloot (NRV) en Regionale Veiligheidsvoorziening Reddingsbrigade (RVR) 

Dit jaar hebben we met 2 RVR-oefeningen meegedaan. De RVR-oefening in augustus is verplaatst naar mei 

2019 omdat de landelijke oefening (NRV) ook voor augustus gepland stond. 

 

Promotie 

Het jaar 2018 heeft vooral in het teken van promotie gestaan. Zo is er meegevaren met Schemerstad waar 

flyers zijn uitgedeeld, de Schippertjesdagen in Warmond, de Nickelodeon fandagen in Duinrell 

Voor het 100-jarige bestaan hebben we op de 112-dag in Leiden groots uitgepakt. De Leidse Reddingsbrigade 

was aanwezig met 2 varende eenheden, een stand en wagen met waterscooter op de trailer. Er zijn diverse 

visitekaartjes uitgedeeld waarmee er nieuwe leden zijn geworven. 

 

Multidisciplinaire samenwerking 

De multidisciplinaire oefening met brandweer en politie is goed verlopen en heeft bij alle partijen voldoende 

leermomenten opgeleverd. 

 

Aftredende commisieleden 

Tessa heet dit jaar meegeholpen bij de commissie maar heeft besloten om de commissie niet meer aan te 

vullen.   

Wij bedanken Tessa voor haar inzet. 
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Jaarverslag Wedstrijden 

Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Rianne /Joris  

Notulist Roulerend 

Budgetbeheerder Rianne  

Trainer Jesse 

Trainer Rense 

Algemeen lid Patrick 

Algemeen lid Lotte 

 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
Algemeen 

2018 is opnieuw 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: 5 junioren (11-14 jaar) en 13 

senioren (15+). Verder is met succes een Eerste Hulp aan Drenkelingen wedstrijd, ter gelegenheid van het 100-

jarig jubileum, georganiseerd.  

 

Deelgenomen wedstrijden 

Tijdens 2018 is er door de wedstrijdploeg deelgenomen aan de volgende wedstrijd: 

• 31ste Nacht van Leiderdorp; zwemmarathon, 1 team 
 
Kort overzicht uitslagen 

Nacht van leiderdorp:  LDN-1  5e plaats algemeen klassement (2e plaats reddingsbrigade klassement), 

gezwommen: 23.850 meter 

 
Jubileum activiteit 
Dit jaar heeft de commissie de jubileum EHaD georganiseerd. Dit was voor de eerste keer best spannend en 
vooral heel leerzaam. Maar gezien het animo binnen onze eigen vereniging was het zeker een succes. Er 
hebben de volgende teams deelgenomen: 

• 2 junior redder teams 

• 4 zwemmend redder teams 

• 2 life saver teams 
De deelnemers hebben enorm genoten en gaven aan graag dit nogmaals te willen doen. Wat ons betreft 
organiseren we zeker nogmaals een EHaD, maar dan met nog meer teams en deelnemers. 

 

Vooruitblik 

Voor aankomend jaar weten we al dat we weer deel gaan nemen aan de Nacht van Leiderdorp, ditmaal met 

twee teams.  
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Jaarverslag Zwemopleidingen 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Rianne 

Notulist Teun 

Budgetbeheerder Rianne 

Hoofdinstructeur Elementair Vijfmeibad Marieke 

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden Vijfmeibad Anne-Marie 

Hoofdinstructeur Elementair de Zijl Vacant 
Tijdelijke opvang door Sam  

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden de Zijl Patrick  

Examensecretariaat Marieke & Rianne & Kim 

Algemeen lid Maaike 

Algemeen lid Joris 

 
Het jaar 2018 in vogelvlucht 
Algemeen 

Een jaar met veel wisselingen in de commissie. Allereerst willen wij Leny bedanken voor haar jarenlange inzet 

als hoofdinstructeur in het Vijfmeibad. Anne-Marie heeft deze taak van haar overgenomen en staat nu samen 

met Marieke elke vrijdag in het Vijfmeibad als hoofdinstructie. In de Zijl is de positie hoofdinstructeur 

Elementair nog steeds vacant. Voorlopig neemt Sam, onder aansturing van Patrick, deze taak waar. Verder 

heten we welkom in de commissie Maaike en Joris.  

 

Nieuwe materialen 

Sinds dit jaar kunnen wij gebruik maken van zwemstuurkaarten. Deze kaarten helpen kinderen met behulp van 

plaatjes begrijpen wat ze moeten doen. Wij danken het Rabobank Leiden-Katwijk Wensenfonds voor hun 

bijdrage hieraan. Want dankzij hen hebben we de sets ‘Op weg naar A’ en ‘A, B en C’ kunnen aanschaffen voor 

beide baden. Ter scholing hebben onze elementair instructeurs deelgenomen aan een workshop 

‘zwemstuurkaarten en hoe ze te gebruiken’. 

 

Nieuwe instructeurs 

In het afgelopen jaar hebben de volgende personen hun instructeur niveau 3 diploma behaald: 

Martha, Teun en Daniël 

 

Thema-avonden 

Sinds dit jaar hebben we voor het eerst thema-avonden gehad. Deze zijn bij de leden goed in de smaak 

gevallen. De thema-avonden zijn in plaats gekomen van de survival en LRB-diploma’s in december. Hierdoor is 

er meer focus voor de reddingsbrigade diploma’s, die in juni/juli afgezwommen worden. De volgende thema-

avonden zijn geweest: 

• Eerste Hulp aan Drenkelingen (4 lessen, met lotus avond als afsluitende les, met dank aan commissie 

Wedstrijden) 

• Sinterklaas pietenzwemmen (met dank aan commissie Activiteiten) 

 

Toekomst 

Op het moment is het nog krap met de instructie in beide baden. Gelukkig zien we langzaamaan hier nieuwe 
aanwas komen. Belangrijk is dat zij geschoold gaan worden. Daarom zijn we in de Zijl blij met de inzet van 
Sylvia en Daniël in het coachen van assistent instructie in de badjes Elementair 1,2 en 3. Verder zijn Remco en 
Maaike erg goed bezig met hun instructeurs diploma en het ziet er naar uit dat zij die in 2019 gaat behalen. 
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Financieel jaarverslag 2018 
2018 is een bijzonder jaar geweest, vooral vanwege de vele jubileumactiviteiten die er zijn ondernomen door 
de vereniging. Maar op financieel vlak was het relatief rustig. Het batig saldo van 2018 bedraag€ 2895,80. Het 
bestuur stelt voor om dit saldo te gebruiken om de reserveringen af te ronden en deels toe te voegen aan de 
reservering, en deels toe te voegen aan het eigen vermogen.  
Reservering groot onderhoud € 441,58 
Reservering kleding kader  € 38,85 
Reservering kantoorkosten  € 750,- ten behoeve van aanschaf nieuwe broodtrommels  
Toevoegen eigen vermogen € 1.665,37 
 

Toelichting winst- en verliesrekening 
4010/ 4700 Jaarlijkse activiteiten / activiteiten 
Alle jaarlijkse activiteiten zijn geboekt onder de jubileumkosten. Deel van de activiteiten van de 4700 zijn ook 
onder de jubileumactiviteiten geboekt.  
 
4030 / 4035 Huur elementair / Zwemmend Redden 
Diverse zwemavonden zijn uitgevallen en geen extra zwembadhuur t.b.v. examen. Kosten zijn in lijn met 2017. 
 
4090 Overige kosten bestuur 
Overschrijding betreft een reservering op de te verwachte kosten voor de aanpassing van de statuten van de 
“Stichting vrienden van de Leidse Reddingsbrigade”. 
 
4110 Energie water belasting 
De OZB was niet meegenomen in de begroting van 2018, kosten zijn wel in lijn met 2017.  
 
4340 Diplomakosten EHBO 
Veel minder kandidaten dan verwacht.  
 
4440 Stallingskosten boten 
De stalling op jachthaven KWV De Kaag wordt met dichte beurzen gefinancierd. 
 
4750 / 8750 Kosten jubileum / opbrengsten jubileum 
Hierop zijn respectievelijk de kosten en de opbrengsten van de jubileumactiviteiten geboekt. Qua kosten is er€ 
20.000,- gebruikt van de reservering, maar hiervan is direct€ 3.000,- gereserveerd voor het jubileumboek.  
 
4975 Reservering jubileumfonds 
De overschrijding betreft een reservering a€ 1.600,- naar aanleiding van afspraken met fonds 1818.  
 
8400 Opbrengsten waterhulpverlening 
Extra opbrengsten omvat betalingen van voorziene dubieuze debiteuren en opbrengsten van Sail.  
 
8810 Opbrengsten promotie 
Vervallen grootboeknummer, worden geboekt op 8095. 
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Financieel jaarverslag van de LRB en Zwemschool Leiden 
 
 
 
 
 
  

GBr Omschrijving Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit

4000 Afdracht contributies 2.600,00€      2.073,58€      2.073,58€      -€             

4010 Jaarlijkse activiteiten -€             -€             -€             -€             

4015 Verzekeringen 1.000,00€      1.040,15€      991,34€        48,81€          

4020 Attentie medewerkers 1.250,00€      1.572,83€      1.572,83€      -€             

4025 Kantoorkosten 2.500,00€      2.132,45€      1.066,23€      1.066,23€      

4030 Huur elementair 19.000,00€    17.739,40€    17.739,40€    

4035 Huur zwemmend redden 10.000,00€    8.249,36€      8.249,36€      -€             

4085 Reserveringen 1.550,00€      

Kleding / zeilkleding 600,00€        600,00€        

Apparatuur & inrichting 500,00€        500,00€        

Boten 400,00€        400,00€        

Overlevingspakken 150,00€        150,00€        

4090 Overige kosten bestuur 1.500,00€      1.996,12€      996,12€        1.000,00€      

4095 Bankkosten 750,00€        964,83€        321,61€        643,22€        

4098 Vergaderkosten 350,00€        183,10€        183,10€        -€             

4100 Huur Klos 2.350,00€      2.378,80€      2.378,80€      -€             

4110 Energie, water en belasting 2.300,00€      2.930,74€      2.930,74€      -€             

4115 Telefoonkosten 460,00€        558,93€        558,93€        -€             

4120 Reinigingsrecht 520,00€        318,04€        318,04€        -€             

4125 Onderhoud de Klos 1.000,00€      1.200,82€      1.200,82€      -€             

4155 Contributie VVE 275,00€        276,01€        276,01€        -€             

4300 Instructiemateriaal 2.010,00€      2.421,58€      -€             2.421,58€      

4310 Verzorging zwembad 250,00€        143,51€        71,76€          71,76€          

4315 Diplomakosten KNBRD/LRB 1.500,00€      2.115,35€      2.115,35€      -€             

4320 Diplomakosten NRZ 1.800,00€      872,38€        872,38€        

4340 Diplomakosten EHBO 1.800,00€      586,19€        586,19€        -€             

4355 Technische bijscholing 1.000,00€      775,61€        775,61€        

4365 Schoolsport 200,00€        14,16€          14,16€          -€             

4400 Oefeningen & waterhulpverlening 2.000,00€      2.125,32€      2.125,32€      -€             

4405 Onderhoud materiaal 1.500,00€      1.035,41€      1.035,41€      -€             

4420 Vergunningen en registraties 100,00€        56,41€          56,41€          -€             

4440 Stallingskosten boten 1.800,00€      -€             -€             -€             

4505 Wedstrijden 870,00€        769,72€        769,72€        -€             

4600 Inkoop consumptiegoederen 4.000,00€      3.612,12€      3.612,12€      -€             

4605 Inventaris Bar 300,00€        224,11€        224,11€        -€             

4700 Activiteit Jongeren 2.820,00€      1.823,97€      911,99€        911,99€        

4750 Kosten Jubileum algemeen 21.775,00€    3.385,46€      3.385,46€      -€             

Gebruik reservering -21.025,00€   -€             

4795 Reservering Jubileumfonds 500,00€        2.100,00€      2.100,00€      -€             

4951 Inkoop promotie & drukwerk 100,00€        311,87€        311,87€        -€             

4955 Ledenwerving 600,00€        533,61€        266,81€        266,81€        

Totaal pagina 1 71.305,00€  68.171,94€  42.354,17€  25.817,77€  

StichtingBrigadeBrigade & StichtingBrigade & Stichting

Stichting werkelijk 2018Brigade werkelijk 2018Werkelijk 2018Begroting 2018



 

 
Algemene Leden Vergadering 
 15-04-2019  

 

 

 

Leidse Reddingsbrigade 22 / 27 Zwemschool Leiden 
leidserb.nl zwemschoolleiden.nl 

 

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. 
  

GBr Omschrijving Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Totaal pagina 1 71.305,00€  68.171,94€  42.354,17€  25.817,77€  

8010 Contributie LRB 13.000,00€    12.073,50€    12.073,50€    -€             

8015 Contributie Stichting 33.500,00€    35.559,75€    35.559,75€    

8025 Inschrijfgeld LRB 100,00€        45,00€          45,00€          -€             

8030 Inschrijfgeld stichting 600,00€        540,00€        540,00€        

8035 Opbrengsten Subsidies 300,00€        759,65€        759,65€        -€             

8045 Renteopbrengsten 500,00€        129,05€        129,05€        -€             

8095 Overige opbrengsten 1.000,00€      592,38€        592,38€        -€             

8100 Huur garage / containers 1.700,00€      1.812,72€      1.812,72€      -€             

8240 Opbrengsten EHBO 2.300,00€      2.175,00€      2.175,00€      -€             

8300 Diploma opbrengsten KNBRD/LRB/ENVOZ 1.500,00€      1.070,00€      1.070,00€      -€             

8320 Diploma opbrengsten NRZ 1.800,00€      1.042,50€      1.042,50€      

8365 Opbrengsten Schoolsport -€             200,00€        200,00€        -€             

8400 Opbrengsten Waterhulpverlening 5.500,00€      7.456,83€      7.456,83€      -€             

8500 Opbrengsten Wedstrijden 360,00€        75,00€          75,00€          -€             

8610 Opbrengsten Bar 5.500,00€      4.186,66€      4.186,66€      -€             

8700 Opbrensten activiteiten Jongeren 700,00€        358,50€        179,25€        179,25€        

8750 Opbrengsten Jubileum Algemeen -€             2.991,20€      2.991,20€      -€             

8810 Opbrengsten promotie 50,00€          

Saldo 2018

Totaal baten/kosten 68.410,00€  68.410,00€  71.067,74€  71.067,74€  33.746,24€  33.746,24€  88.957,04€  37.321,50€  

€ 11.503,73-€ 8.607,93€ 2.895,80-€ 2.895,00

Brigrade & Stichting Brigrade & Stichting Brigade Stichting

Begroting 2018 Werkelijk 2018 Brigade werkelijk 2018 Stichting werkelijk 2018
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Toelichting Balans 
 
290 / 291 Audio visueel 
Betreft de aanschaf en afschrijving van de tablets voor de zwembaden.  
 
512 Reservering kantoormiddelen 
Betreft de aanschaf van de tablets, en de reservering t.b.v. naamaanpassing voor Zwemschool Leiden 
 
520 

Kosten jubileumjaar € 20.000,-  

Reservering jubileumboek  € 3000 

Reservering jubileumjaar  € 500 

Reservering t.b.v. subsidie  € 1600 

 
561 / 564 Zeilkleding / overlevingspakken 
Betreft splitsing overlevingspakken en zeilkleding  
 
1300 debiteuren 
Betreft diverse barbonnen, jeugdsportfondsbetalingen, achterstallige contributie.  
Openstaand bedrag op 14-02-2019 = 73,25 
Bestaande uit: Openstaande barbonnen (29,-) en contributie (44,25). 
 
1600 Debiteuren 
Betreft factuur kerstdiner, factuur keuring redvesten, voorschot NUON, telefoniekosten KPN.  
Openstaand bedrag op 14-02-2019 = 0,- 
 
2060 / 2061 Vooruit ontvangen contributies LRB / stichting 
Betreft jeugdsportfondsbetalingen.  
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Balans 2018 
    Balans 31-12-2017 Balans 31-12-2018 

 GBR Omschrijving  Debet Credit Debet Credit 

200 Gebouwen € 6.348,82    € 6.348,82    

201 Afschrijving gebouwen Cumulatief   € 3.947,82    € 3.947,82  

210 Verbouwingen € 11.955,72    € 1.955,72    

211 Afschrijving verbouwingen Cumulatief   € 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 Transportmiddelen / Reddingsboot € 36.633,25    € 36.633,25    

261 Afschrijving transport / reddingsboot cumulatief   € 36.633,25    € 36.633,25  

264 Beschermende kleding € 12.103,91    € 12.103,91    

267 Afschrijving beschermende 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    € 2.917,78    

291 Afschrijving audio / visueel    € 849,83    € 2.915,78  

500 Eigen vermogen   € 33.577,93    € 33.577,93  

512 Reservering Kantoormiddelen   € 10.200,-    € 9.200,-  

515 Reservering vergaderruimte   € 1.500,-    € 1.500,-  

520 Reservering jubileum   € 21.025,-    € 6.125,-  

530 Reservering boot (snel)   € 5.525,-    € 5.725,-  

531 Reservering boot (vlet)   € 7.775,-    € 7.975,-  

533 Sponsoring onderhoud bewakingsmateriaal   € 2.358,56    € 2.358,56  

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

550 Reservering groot onderhoud   € 4.058,42    € 4.558,42  

551 Reservering servies   € 1.000,-    € 1.000,-  

555 Reservering instructeursopleiding   € 3.886,25    € 4.686,25  

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

561 Reservering zeilkleding   € 7.000,-    € 5.850,-  

562 Reservering kleding sinterklaas   € 910,-    € 910,-  

563 Reservering kleding wedstrijden   € 1.000,-    € 1.000,-  

564 Reservering Overlevingspakken       € 1.900,-  

570 Reservering EHBO materiaal   € 3.500,-    € 3.500,-  

580 Reservering nieuw clubgebouw   € 2.500,-    € 2.500,-  

590 Reservering parkeerkosten   € 1.000,-    € 1.000,-  

1000 Kas penningmeester     € 1.111,40    

1001 Kas de Zijl € 326,90    € 274,75    

1002 Kas 5mei € 359,38    € 388,76    

1110 Betaalrekening Rabobank € 1.467,93    € 141,04    

1120 Betaalrekening ING € 5.472,16    € 1.886,25    

1121 Spaarrekening ING € 102.934,02    € 100.063,06    

1122 Spaarrekening Rabobank     € 2.006,98    

1190 Kruisposten € 550,-        

1192 Kruisposten overboekingen         

1290 Voorziening debiteuren   € 1.705,-      

1300 Debiteuren € 4.625,-    € 1.342,15    

1400 Waarborgsommen € 93,45    € 93,45    

1600 Crediteuren   € 3.277,50    € 3.898,73  

2060 Vooruit ontvangen contributies LRB       € 280,-  

2061 Vooruit ontvangen contributies Stichting       € 2.830,-  

  Saldo       € 2.895,80  

    € 204.923,67  € 204.923,67  € 198.468,62  € 198.468,62  
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Toelichting Begroting 2019 
LRB en Zwemschool Leiden 
Zoals uit de begroting blijkt zal 2019 een wat soberder jaar worden dan het jubileumjaar was in 2018. Dat 
betekent natuurlijk niet dat er geen activiteiten georganiseerd gaan/ kunnen worden. Zo wordt in 2019 een 
uitje georganiseerd voor de LifeSavers en Lifeguards, gaan we dit jaar met behulp van Fonds1818 en van het 
Rabobankwensenfonds in het kader van professionalisering van onze vrijwilligers de kleding van onze 
instructeurs vervangen, onze bewakende ploeg een set kleding in bruikleen geven. Daarnaast zal het 
ledenvolgsysteem in de tweede helft van het jaar breed uitgerold gaan worden voor de instructeurs in het bad. 
In het eerste kwartaal is reeds de bijscholing geweest voor het gebruik van de zwemstuurkaarten, en voor de 
natte bijscholing is er nog een afspraak met het Wedde en zijn geen kosten verwacht voor de zwembadhuur. 
 
 
 

  



 

 
Algemene Leden Vergadering 
 15-04-2019  

 

 

 

Leidse Reddingsbrigade 26 / 27 Zwemschool Leiden 
leidserb.nl zwemschoolleiden.nl 

Begroting 2019 LRB en Zwemschool Leiden 
Gb-rek Omschrijving  Kosten  Gb-rek Omschrijving  Opbrengsten  

4000 Afdracht contributie LRB € 2.500,-  8010 Contributie LRB € 13.000,-  

4010 Jaarlijkse activiteiten € 2.000,-  8015 Contributie Stichting € 34.000,-  

4015 Verzekeringen € 1.100,-  8025 Inschrijfgeld LRB € 50,-  

4020 Attentie medewerkers € 750,-  8030 Inschrijfgeld Stichting € 100,-  

4025 Kantoorkosten € 2.000,-  8035 Subsidies € 1.400,-  

4030 Huur elementair € 19.000,-  8045 Rente opbrengsten € 150,-  

4035 Huur zwemmend redden € 9.000,-     

4085 Reserveringen 
    

 Reservering boten 50/50 € 500,-    

 Reservering overlevingspakken € 300,-    

4090 Overige kosten bestuur/LRB € 1.500,-  8095 Overige inkomsten vereniging € 500,-  

4095 Bankkosten € 1.000,-  
   

4098 Vergaderkosten  € 300,-  
   

4795 Reservering jubileumfonds €     0,-    
   

4100 Huur de Klos € 2.500,-  8100 Huur garage/containers € 1.800,-  

4110 Energie, water en belasting € 3.000,-     

4115 Telefoonkosten € 500,-  
   

4120 Reinigingsrecht € 350,-  
   

4125 Onderhoud de Klos € 1.000,-  
   

4155 Contributie VVE garage € 300,-  
   

4600 Inkopenbar € 4.000,-  8610 Baropbrengsten € 4.500,-  

4605 Inventaris bar € 300,-  
   

4300 Instructie materiaal € 1.000,-     

4310 Verzorging zwembad € 150,-     

4315 Kosten diploma KNBRD/LRB € 1.000,-  8300 Diploma opbrengsten KNBRD/LRB € 750,-  

4320 Kosten diploma NRZ € 800,-  8320 Diploma opbrengsten NRZ € 750,-  

4340 Kosten diploma EHBO € 750,-  8340 Opbrengst EHBO € 1.000,-  

4355 Technische bijscholing € 500,-  
   

4400 Kosten waterhulpverlening € 2.000,-  8400 Opbrengsten waterhulpverlening € 5.000,-  

4405 Onderhoud materiaal € 1.000,-  
   

4420 Vergunningen & registraties € 50,-  
   

4440 Stalling boten1 € 1.800,-  
 

Niet uitgegeven stallingskosten € 1.800,-  

4700 Activiteiten € 3.000,-  8705 Opbrengst activiteiten € 700,-  

5951 Inkoop promotiemateriaal € 400,-        

5955 Ledenwerving € 400,-  
   

4505 Kosten div. wedstrijden € 250,-  8505 Opbrengst (zwem)wedstrijden € 0,-  

  Totaal € 65.000,-      € 65.500,-   
Resultaat + € 500,-   

 

  

                                                           
1 Verwachting is dat deze kosten niet gemaakt zullen worden i.v.m. gelijke afspraken als in 2018.  
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