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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De 
vergadering wordt gehouden op een nader te bepalen moment 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 15 april 2019; 
4. Mededelingen Bestuur 
5. Jaarverslagen: 

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

6. Financieel  
a. Verslag Kascontrole Commissie en advies 
b. Stichting Zwemschool Leiden 

i. Financieel jaarverslag 2019 (verzoek om goedkeuring) 
ii. Begroting 2020 

c. Leidse Reddingsbrigade 
i. Financieel jaarverslag 2019 (verzoek om goedkeuring) 

ii. Balans 
iii. Begroting 2020 

7. Bestuursverkiezing, aftredend en/of herkiesbaar zijn: 
▪ Michel    Algemeen Bestuurslid, aftredend en herkiesbaar; 
▪ Thessa   Algemeen Bestuurslid, aftredend en herkiesbaar;  

 Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn: 
▪ Vacature  Algemeen Bestuurslid;  
▪ Vacature  Voorzitter;   

8. Benoeming Kascontrole Commissie; 
9. Impact teruglopende ledenaantallen; 
10. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de 

Bondsvergaderingen; 
11. Rondvraag; 
12. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering; 
13. Sluiting. 

 
Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf maandag 30 maart 2020 digitaal verkrijgbaar via onze website 
leidserb.nl/alv2020. 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 een nader te bepalen datum bij het 
bestuur binnen te zijn. 
  
Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Ledenvergadering 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 Ledenvergadering in het bezit is van de secretaris.  

mailto:leidserb.nl/alv20
mailto:info@leidserb.nl
mailto:penningmeester@leidserb.nl
mailto:info@leidserb.nl
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 

Datum:    15 april 2019     

Tijd:    20.00 – 22:00 uur 
Plaats:     Clubhuis “De Klos” 
Aanwezig:  Marieke (notulen), Rianne, Patrick, Anne-Marie, Lotte, Sam, Tessa, Rense, 

Cor, Angelique, Alex, Pauline, Daniël, Boudewijn, Jaap, Karel, Joke, Paul, 
Jeffrey, Helianne, Rene, Marga, Thessa, Reinier, Leny, Remon, Oscar, Cris, 
Maaike, Geerte, Michel en Joris 

Afwezig met kennisgeving: Danny, Monica, Pieter, Xander, Remco, Robin, Rob en Sanne 
      Notulen gereed: 24 april 2019

    
1. Opening (20:00 uur) 
Opening: 
Michel heet iedereen hartelijk welkom op de ALV van de Leidse Reddingsbrigade.  
 
2018 was een bewogen jaar voor de LRB. Het jaar kende veel hoogtepunten, vanwege ons 100-jarig bestaan. 
Helaas is de éne activiteit drukker bezocht geweest dan de andere wat er ook toe heeft geleid dat het 
Sinterklaasfeest in 2018 niet is doorgegaan. Het zwembadbezoek van de zwarte pieten was echter wel zeer 
geslaagd. 
Ook kende het jubileumjaar een aantal rauwe kanten. Zoals het niet herkiezen van onze voorzitter Rob 
Hogendorp, wat ook wel een tweedeling binnen de vereniging heeft gecreëerd. Het overlijden van onze oud-
voorzitter in september Richard van Koetsveld van Ankeren is de vereniging zwaar gevallen. 
Echter alles bij elkaar kunnen we als vereniging tevreden terugkijken op het jaar 2018. We willen dan ook 
namens het bestuur iedereen bedanken voor haar/zijn bijdrage het afgelopen jaar de vereniging. 
 
Diploma-uitreiking Teun Stukje 
Teun heeft haar niveau drie, instructeur diploma behaald. Cris Amende reikt uit namens de bond. 
 
Machtigingen: 
- Monica heeft Michel gemachtigd; 
- Pieter heeft Marieke gemachtigd; 
- Xander heeft Anne-Marie gemachtigd; 
- Remco heeft Pauline gemachtigd. 
Dit brengt het aantal stemmen op deze vergadering op 36. Er zijn geen jeugdleden aanwezig. 
 
Hierbij is de Algemene Ledenvergadering 2019 van de LRB geopend. 
 
2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken om nu te behandelen.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2018 
Notulen goedgekeurd met opmerkingen. Dank aan de samensteller.  
 
4. Mededelingen Bestuur: 
Jubileumjaar 2018 
Het jubuleumjaar zal dit jaar worden afgerond met een jubileumboek. De laatste wordt hieraan toegevoegd, 
voordat het naar de drukker kan. 
 
Sponsorgelden 
We hebben begin van het jaar 2019 een tweetal sponsorbedragen opgehaald: 
- Donatie Fonds1818 van € 10.000,00 voor professionalisering vrijwilligers m.b.t. kleding en opleiding. 
- Rabobank Wensenfonds, € 2505,00, ook voor kleding.  
Jubilarissen  
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Naam Aantal jaar lid Naam Aantal jaar lid 

Daniel  5 jaar Leanne 25 jaar 

Nastia 5 jaar Helga 25 jaar 

Geerte 5 jaar Oscar 30 jaar 

Johan 10 jaar Remco 35 jaar 

Rianne 10 jaar Agnes 40 jaar 

Maaike 10 jaar Jannie 40 jaar 

Okke 15 jaar Edwin 40 jaar 

Rense  20 jaar Erna 50 jaar 

Pauline  20 jaar Joke 50 jaar 

Helianne 20 jaar Leny  55 jaar 

Cris  20 jaar   

     
5.  Jaarverslagen 
5.1 Bestuur 
Jaap: Is er al een kaderinstructeur? Ja, Cris is net geslaagd voor zijn examen. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.2 Commissie Communicatie  
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.3  Commissie Facilitair 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.4 Commissie Activiteiten 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.5 Commissie Secretariaat 
Reinier: Waar zijn de aantallen van het varen? En aantallen van geslaagde instructeurs? Constatering: van het 
zwemmend redden zijn de aantallen afzwemmers flink afgenomen (86 naar 60). 
Varen wordt opgenomen in het jaarverslag WHV. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.6 Commissie Waterhulpverlening 
Er was vorig jaar een discussie over het aanschaffen van een zeil. Jaap geeft aan dat hij nu een snelle boot met 
een gescheurd dekzeil zag. Hij vond dit erg jammer. Remon geeft aan dat nu een week of drie is, hij ziet dit 
omdat hij wekelijks op de haven komt. Op zeer korte termijn komt er een nieuwe ism Remon.  
Paul: zijn er nieuwe ontwikkelingen voor een overdekte loods? Hierop zijn geen nieuwe ontwikkelingen te 
noemen. Sam geeft aan dat hij tevreden is over de haven. Cor: hij ligt niet overdekt. Sam: er komen binnenkort 
lockers vrij, om eventuele spullen op te slaan. Containers mogen daar niet op het terrein. Dit keurt KWV De 
Kaag niet goed. We ruilen de stalling tegenover een aantal bewakingen. De brandstof betaald KWV De Kaag. 
Remon: ’s winters binnen zetten, ’s zomers buiten? Dit is een overweging waard.  
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.7 Commissie Wedstrijden 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.8  Commissie Zwemopleidingen 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
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6. Financieel jaarverslag 2018 
6.1  Toelichting Financieel Verslag 2018 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de financiële jaarstukken. Michel 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. Michel stelt 
vast dat het financieel jaarverslag is goedgekeurd.  
Na goedkeuring: 
Michel stelt voor om het positieve saldo van € 11.503,73 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. Financieel jaarverslag LRB wordt goedgekeurd. 
We hebben een positief saldo gerealiseerd van € 2.895,80 welke begroot was op een bedrag van - € 3.715,00. 
Het bestuur stelt voor om dit geld als volgt te verdelen: 
- €   441,58 reserveren voor grootonderhoud 
- €     38,85 reservering kleding kader 
- €   750,00 reservering t.b.v. nieuwe broodtrommels nieuwe stichting leden 
- € 1.665,37 toe te voegen aan het eigen vermogen 
Vanuit de vergadering zijn geen bezwaren tegen dit voorstel. 
 
Reinier vraagt of post 8300 de kosten zijn van KNBRD-diploma’s. Dit is niet enkel de opbrengsten daarvan, maar 
ook van de instructeursopleiding. Er zijn ook twee nieuwe leden begonnen aan de instructeursopleiding. Hij 
constateert dat er 72x inschrijfgeld is betaald. In het Vijfmeibad zijn 46 leden opgeroepen. Zijn er in de Zijl dan 
slechts 26 nieuwe leden gestart? Er zijn acties geweest om je in te schrijven zonder inschrijfgeld. Hiervan is 
meer gebruik gemaakt in de Zijl. 
 
6.4 Toelichting balans 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de toelichting balans. Michel stelt vast dat 
de toelichting is vastgesteld.  
 
6.5 Balans 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de balans. Michel stelt vast dat deze door 
de vergadering is goedgekeurd.  
 
7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag 
De kascontrole heeft plaats gevonden op 28 februari 2019 in De Klos. 
Zitting in de Kascontrole Commissie hebben: 
- Daniël  
- Paul  
Ten tijde van de kascontrole was Daniël niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn en heeft Jaap zijn taak 
overgenomen. 
Kascontrole doet aan de vergadering het voorstel om penningmeester en bestuur decharge te verlenen. De 
vergadering verleend decharge.  
 
8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2019 & Begroting LRB 2019 
8.1 Toelichting pagina: 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de toelichting begroting 2019. Michel 
stelt dat de toelichting is vastgesteld. 
 
Begroting LRB en Zwemschool Leiden/Stichting Vrienden van de LRB: 
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Voorstel om ze tegelijkertijd te behandelen. 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de begroting 2019. Michel stelt dat de 
begroting is vastgesteld.  
 
De contributie voor 2019 is door het bestuur vastgesteld op: 
Elementair zwemmen    € 168,-  p/j (korting AI à € 2,- per half jaar) 
Lidmaatschap LRB   € 112,-  p/j (korting AI à € 2,- per half jaar) 
Kader     € 24,-  p/j (korting AI € 2,- per jaar) 
Niet zwemmend lid   € 28,00  p/j (korting AI € 2,- per jaar) 
Eenmalig inschrijfgeld   € 7,50   
Badtoegang familiezwemmen  € 2,50  niet leden 
Examengeld voor alle zwemexamens  € 5,00-  niet voor varend redden, EHBO  
EHBO herhalingslessen   € 20,-  
Vervanging lidmaatschapskaart  € 5,- bij verlies of diefstal 
Attentie geboorte zoon/dochter  € 25,-  bedrag per kind 
Bruiloft     € 40,- 
Lid van Verdienste/ereleden  € 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 (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? De vergadering gaat akkoord.  
 
Voordragen ereleden en leden van verdienste 
Het bestuur wil de volgende leden voor dragen voor een Erelidmaatschap:  
Leny en Reinier 
 
Het bestuur wil de volgende leden voor dragen voor Lid van verdienste:  
Joke  
De vergadering gaat akkoord en Michel reikt bloemen, certificaten en een cadeaubon uit.  
 
9. Bestuursverkiezing 
Michel stelt een stembureau in. Oscar, Paul, Remon en Cris zullen de stemmen tellen. 
 
Voorzitter is vacant 
Aftredend en herkiesbaar voor secretaris is Marieke   Stemronde 1  
Voordracht Tessa tot algemeen bestuurslid    Stemronde 2 
Voordracht Rense tot algemeen bestuurslid    Stemronde 3 
Voordracht Thessa* tot algemeen bestuurslid   Stemronde 4 
* neemt de positie over van Geerte en zal daarom voor 1 jaar toetreden tot het bestuur. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is Rianne Veldt - Meijer    
Voortijdig aftredend is Geerte Sierat - Bosman 
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PAUZE:  
Voorstel om 10 minuten pauze te houden.  
 
Afscheid Rianne en Geerte. 
Terugkoppeling uitslag stemrondes. 
Uitslag   Voor  Tegen  Blanco 
Marieke  33  0  3 
Tessa   27  2  7 
Rense   33  0  3 
Thessa   30  1  5 
Het bestuur bestaat uit 8 personen en dit betekent dat er één vacatures is, de functie van voorzitter 
vacant. De vergadering gaat akkoord met een bestuur van 8 personen.  
 
10. Benoeming Kascontrole Commissie 
De kascontrole commissie bestond uit de volgende personen: 
- Daniël   Aftredend in 2019 
- Paul   Aangetreden 2018, aftredend 2021 
- Geen reservelid op dit moment. 
Remco heeft zich aangeboden om met Paul de controle te willen doen komend jaar. Pieter heeft aangegeven 
reservelid te willen zijn. De vergadering gaat akkoord.  
 
De kascontrole commissie bestaat nu  uit de volgende personen: 
- Paul   Aangetreden 2018, aftredend 2021 
- Remco  Aangetreden 2019, aftredend 2022 
- Pieter is reservelid. 
 
11. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen 
Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland staan nog niet vermeld op de website van RN. 
De vergadering vindt plaats op zaterdag 18 mei 2019. 
Zijn er vanuit de vergadering kandidaten die de ALV van RN willen bijwonen? 
Danny heeft zich onder voorbehoud aangemeld voor de ALV van Reddingsbrigade Nederland. 
Geen anderen vanuit de vergadering. 
 
Michel vraagt de vergadering mandaat voor de afgevaardigden die naar de ALV van Reddingsbrigade Nederland 
gaan. De vergadering gaat akkoord.  
 
12. Rondvraag: 
Jaap:  Een vraag over het VR. Er zijn vorig jaar opmerkingen overgemaakt. Er is een versie 9.3 gemaakt. 

Michel zegt over twee maanden een aangepaste versie te hebben gemaakt met de opmerkingen van 
vorige vergadering. 

Boudewijn:  Hij geeft aan antwoord te hebben gekregen op de vraag of hij een affiche mag ophangen. Er 
was kritiek op de oude versie. Jeffrey geeft aan dat hij aangepast is, maar waarschijnlijk in de 
terugkoppeling het niet goed gegaan is. Jeffrey zoekt na waar dit fout gegaan is. Joris gaat 
scholen langs om posters op te hangen. Poster kan opgehangen worden. 
Ook op zijn vraag over advertenties is nog geen antwoord. Er zijn weinig lessers in de baden. 
Michel gaat erop terugkomen. 
Laatste vraag, namens Ria. Ria heeft altijd de diploma’s gecontroleerd met Ron. Michel gaat 
dit overnemen. 

Reinier:  Haakt in op de opmerking over het affiche. Hij heeft wel antwoord gekregen. Reinier heeft er
 boven gezet dat er i.s.m. de LRB zwemlessen gegeven worden. Waarom is dit weggehaald? 

Michel: Naamsbekendheid vergroten voor Zwemschool Leiden. Cris geeft aan dat dit ook met regels 
vanuit de bond te maken heeft. Omdat wij geen aparte stichting mogen hebben. Reinier geeft aan dat 
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dit een negatief effect heeft op de aanmeldingen. Jeffrey laat de nieuwe poster zien, dat het wel 
degelijk erop staat. Bedragen staan genoemd op de poster. Reinier geeft aan dat de naam klinkt alsof 
het duur is. Paul: hoe vaak wordt de nieuwe site bekeken? Michel gaat dit na.  

 
Reinier:  Mist nieuws op de website, met name het “Leidse”nieuws. Het is vooral landelijk nieuws wat er staat 

op de website. Er staat bijvoorbeeld geen artikel over het Rabobank Wensenfonds met een bedankje 
erbij. Examens staan er niet? Dit heeft met AVG te maken. Reinier geeft aan dat je wel op je site kunt 
zetten dat er afgezwommen wordt, nu staat er niets. Op de borden NRZ komt nog een stickers met de 
Zwemschool Leiden, zodat ouders hun kind op de foto kunnen zetten. Cris: er kan wel een artikel 
komen met bijvoorbeeld het aantal examenkandidaten. 

 
Reinier:  mist het bestuur op de website. We staan er wel op, alleen op de ANBI pagina. Je moet dan wel de site 

intypen.  
 
Reinier: Kalender onduidelijk, mist examendata. Deze zullen worden toegevoegd. Kalender wordt overlegd met 
communicatie. 
 
Reinier: Ledenaantal blz 6, bij ereleden staat 4, maar dit moet 5 zijn. 
 
Reinier: Zwem4daagse is vanaf 1 juli t/m 5 juli 2019. Er worden vrijwilligers gezocht voor toezicht. Michel stelt 
voor om een stukje te schrijven voor de website. Kan de EHBO geregeld worden zoals vorig jaar. Michel geeft 
aan dat er overleg is geweest met de 1e Leidse EHBOvereniging, dit zullen we samenvoegen. 
 
Reinier: stadgids klopt nog steeds niet. We vullen het wijzigingsformulier in, maar dit gaat nog steeds fout.  
 
Marga: geeft aan dat er soms vorig jaar bij activiteiten niet ingeschreven kon worden als je geen toestemming 
gaf voor het gebruik van foto’s voor de website en jaarboek. Binnen het bestuur gaat deze discussie ook, voor 
het paasontbijt is het aangepast.   
Op de kalender staat geen data van theorie cursus? Deze staan er wel degelijk op. 
 
Jaap: Stichting vrienden van de LRB en Zwemschool Leiden is een. Er moet een statutaire wijziging komen. We 
wilden wachten tot er een voorzitter was, echter is deze tot op heden is deze er niet. Waarom niet een nieuwe 
stichting? We moeten dit even goed bekijken.  
 
Reinier: zijn er al vorderingen nieuwe voorzitter? Nee, er zijn wel mensen benaderd. Er is nog niemand 
gevonden. 
 
13. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering 
De volgende vergadering op maandag 20 april 2020 om 20.00 uur, in clubhuis “de Klos”. 
 
14. Sluiting (21:28 uur) 
Namens het bestuur 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 2019 
Jaarverslag Bestuur 
Na de ALV van april bestond het bestuur uit: 

Voorzitter Vacant 

Secretaris Marieke 

Penningmeester Jeffrey 

Bestuurslid Zwemopleiding Tessa 

Bestuurslid Waterhulpverlening Sam 

Bestuurslid Communicatie & 2de voorzitter Michel 

Bestuurslid Communicatie Joris 

Bestuurslid Activiteiten Thessa 

Bestuurslid Wedstrijden Rense 

Bestuurslid Facilitaire Zaken Jeffrey 

 
Het bestuur werd bijgestaan door Monica als financieel adviseur en Agnes en Evelien als vertrouwenspersonen.  
 
Het jaar 2019 in vogelvlucht 
Januari 
Vanuit het Rabobankwensenfonds een mooi bedrag toegekend gekregen voor flippers, snorkels en de aanschaf 
van nieuwe instructiematerialen.   
 
Februari  
We hebben deze maand gekeken naar de invulling van het bestuur. Rianne en Geerte hebben aangegeven te 
zullen stoppen. Tessa, Thessa en Rense willen toe treden tot het bestuur.  
We hebben een nieuwe EHBO-instructeur. Cris is geslaagd voor zijn examen.  
 
Maart 
Ron, onze ledenadministrateur, is onverwachts overleden. We hebben samen met het Rode Kruis gezorgd voor 
een erehaag bij de uitvaart. We wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
 
Het overlijden van Ron bracht ook voor ons wat uitdagingen. We zijn in totaliteit overgestapt naar Membro. 
Vanuit hier wordt nu de ledenadministratie, facturen, examens en nog een aantal zaken gedaan. 
 
We zitten druk in de voorbereidingen voor de ALV 2019, we hebben een taakverdeling binnen het bestuur 
gemaakt. Ook zijn we druk bezig met de laatste handelingen aan de begroting en het ALV-boekje 2019. 
 
April 
In deze maand vond de ALV 2019 plaats. De jaarstukken werden besproken en gepresenteerd.  
Tessa, Thessa en Rense zijn benoemd tot bestuursleden.  
 
Mei 
Notulen ALV zijn goedgekeurd binnen het bestuur voor verspreiding naar de leden. Dit is gebeurd.  
 
Juni 
Zwemschool Leiden heeft zijn nieuwe naam officieel. Dit is vanaf nu vastgelegd bij de notaris. 
Tijdens de Swim-In is er een ongeluk gebeurd met de stellage van de tijdswaarneming. Dit is opgelost, de 
verzekering van Swim-In dekt de kosten.  
 
Juli 
Het seizoen is traditioneel afgesloten met de BBQ. Alle examens zijn goed verlopen, veel blijde gezichten weer 
bij kinderen en instructie. 
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September 
Het seizoen is geopend met een startersbijeenkomst. De bedoeling was om de nieuwe kleding uit te delen. Dit 
is echter tot op heden (maart 2020) nog niet gelukt i.v.m. problemen bij de leverancier. We hebben inmiddels 
de kleding al tweemaal terug moeten sturen.  
 
Oktober 
Jeffrey heeft de begroting 2020 gemaakt. We gaan deze in januari 2020 bespreken.  
  
November 
Joke gaat voor ons de verjaardagskaarten versturen. We danken Tineke voor haar inzet, zij heeft het tot op dit 
moment gedaan.  
 
Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Nederland 
Dit jaar is er geen afvaardiging van de LRB naar de bondsvergadering geweest. 
 
Komend jaar 
2020 wordt een gek jaar door het Coronavirus. Nu al is bekend dat een de ALV niet op de geplande datum kan 
plaatsvinden. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen doen nadat de maatregelen versoepeld worden.  
We zullen iedereen uiterlijk zes weken van tevoren op de hoogte stellen van de nieuwe datum. Echter de 
verwachting is dat dit pas na de zomervakantie zou kunnen.  
 
Daarnaast kunnen alle activiteiten een lange periode niet plaatsvinden. We hopen op een ieders begrip voor 
deze situatie en de genomen besluiten. 
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Jaarverslag Communicatie 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Michel 

Budgetbeheerder  

Algemeen lid Pieter 

Algemeen lid Remco 

 
Het jaar 2019 in vogelvlucht 
Voor 2019 was het voor de commissie een rustiger jaar. Zo heeft de commissie de beide websites onderhouden 
en up-to-date gehouden en hebben we ondersteund met de Office 365 adoptie waar nodig. 
 
Hiernaast hebben we de commissies geholpen tijdens evenementen door het maken van promotiemateriaal en 
een digitaal inschrijfformulier. 
 
Dit gold voor de volgende evenementen: 

• Taptoe 

• BBQ 

• Leidse Zwem Vierdaagse 

• Nieuwjaarsborrel 

• Pieten zwemmen  
 
Een vooruitblik 
In 2020 willen we alle commissieleden migreren naar Office 365. Natuurlijk blijven we commissies verder 
ondersteunen waar nodig en houden we de websites actueel. Daarvoor zou het fijn zijn als andere commissies 
wat actiever nieuwsstukjes gaan aanleveren. 
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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 2019 in vogelvlucht 
Afgelopen jaar heeft de commissie Facilitaire Zaken zich natuurlijk gericht op de standaard activiteiten: 

• Bardiensten verzorgen 

• Inkopen 

• BBQ 

• Klein onderhoud 
 
De commissie Facilitaire Zaken heeft in 2019 drie grote onderhoudsklussen opgepakt. Dit zijn het aanpassen 
van de binnenverlichting naar LED, het vervangen en uitbreiden van de buitenverlichting, en last but not least 
de toiletgroep is vervangen.  
 
Daarnaast zijn ook diverse kleine klussen aangepakt, zoals het vervangen van de keukenkraan, aanpassen 
gevelverlichting van de Klos, anti-inbraakstrips geplaatst. Ook is er samen met de klussers veel opgeruimd in en 
rondom de Klos en het schuurtje en zijn de overtallige materialen afgevoerd richting de milieustraat.  
 
Bar 
De bar- en keukendiensten zijn gedraaid met een ploeg van tien leden. Wij danken hun allen voor hun inzet! 
 
Vooruitblik 2020 
In 2020 zullen er diverse kleine klussen worden opgepakt, startende tijdens NL-Doet. Ook zal er met de 
barmedewerkers gekeken worden naar mogelijkheden om het bezoekersaantal in de Klos te vergroten. 
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Jaarverslag Activiteiten 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Thessa 

Notulist  

Budgetbeheerder Remco 

Algemeen lid Pauline 

Algemeen lid Carla 

Algemeen lid Angelique 

  
Het jaar 2019 in een vogelvlucht   

• Kidsdag (blijdorp)  

• Poldersport   

• Schippertjesdagen  

• Taptoe   

• Sinterklaas zwemmen  
 

Tijdens de Kidsdag zijn we naar diergaarde Blijdorp geweest. Hierbij waren ongeveer 25 deelnemers. Hierbij 
hebben ze genoten van een geheel verzorgde dag met af en toe wat regen.  
  
Dit jaar hebben Tessa en Rense een leuke dag in de polder georganiseerd bij Poldersport de Kwakel. Hierbij 
werden ze door ouders/verzorgers van en naar de activiteit gebracht, dit kwam omdat de bus niet is komen 
opdagen. Hiervoor willen we nogmaals alle ouders/verzorgers bedanken voor het rijden.   
 
Tijdens het weekend van 14 en 15 september waren de Schippertjesdagen in Warmond. De commissie 
heeft een stand verzorgd, waardoor promotie kon worden gemaakt voor de Leides Reddingsbrigade. Dit werd 
gedaan door flyers uit te delen informatie over de brigade te geven en kon er meegevaren worden met de 
boten (Valiant en Vlet).  
 
Op 2 Oktober is de Taptoe weer gelopen hierbij is er een kar gebouwd met daarop een strandstoel waar de 
kinderen om de beurt erop konden plaats nemen.   
 
Als laatste activiteit werd er sinterklaas zwemmen georganiseerd dit jaar is ervoor gekozen om twee 
verschillende avonden dit te doen. Dat zorgde ervoor dat er eerst in zwembad het Vijfmeibad de pieten 
kwamen en de week later het werd herhaald in zwembad de Zijl.   
 
De commissie activiteiten heeft in 2019 vier keer vergaderd en zijn al bezig met de ‘nieuwe' plannen voor 
2020.  
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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 

EHBO Sam 

 
Examenaantallen t/m 2018 

Examen jaaroverzicht 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diploma's             
Diploma  NRZ A 89 63 72 63 70 51 53 

Diploma  NRZ B 62 78 54 51 55 62 49 

Diploma  NRZ C 28 44 21 34 24 39 40 

Totaal NRZ 179 185 147 148 149 152 142 

        
Junior Redder 1 - - - - - 2 5 

Junior Redder 2 13 13 10 13 15 2 15 

Junior Redder 3 - 18 - 9 19 8 2 

Junior Redder 4 20 22 15 - 5 13 6 

Junior Redder 5 - - 22 - - - - 

Zwemmend Redder 1 18 14 - 27 2 5 9 

Zwemmend Redder 2 8 12 14 - 17 5 4 

Zwemmend Redder 3 6 7 15 13 - 14 8 

Zwemmend Redder 4 11 9 4 7 12 - 9 

Life Saver 1 9 8 10 6 8 8 6 

Life Saver 2 13 6 11 11 1 3 5 

Life Saver 3 4 7 4 11 7 - 3 

Zwaardvis Brons - 10 21 - - - - 

Zwaardvis Zilver - - 7 - - - - 

Survival 1 - - - 6 6 - - 

Survival 2 - - - 19 11 - - 

Survival 3 - - - 7 19 - - 

Reddingscertificaat LRB 1 11 9 7 7 10 - - 

Reddingscertificaat LRB 2 8 9 10 6 4 - - 

Reddingscertificaat 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 72 

 
EHBO 
Dit jaar is een jaar geweest met veel veranderingen, zowel voor ons als werkgroep als voor de EHBO’ers. Zo 
hebben de EHBO’ers kunnen merken dat er naar verhouding met andere jaren meer bijscholingsmomenten zijn 
geweest.   

• 3 bijscholingseries van 3 lessen (3 avonden per serie, waarvan 1 BLS - reanimatie)  

• 1 losse BLS - reanimatie herhaling (1 avond)  

• 5 competentiechecks (5x een halve dag)  
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In november zijn we gestart met een nieuwe EHBO cursus, hiervoor zijn er 6 kandidaten. Wij hopen dat zij alle 
zes in 2020 hun diploma behalen. De plannen voor 2020 zijn om meer bijscholing te verzorgen en opnieuw 
een EHBO cursus te starten. EHBO’ers worden per mail over de bijscholingen geïnformeerd, wijzigt je e-mail? 
Laat het ons weten.  
 
Wil jij of weet je personen die een EHBO cursus willen volgen, mail ons. De planning is om in september te 
starten met de nieuwe cursus. Verder kunnen jullie voor vragen altijd mailen naar ehbo@lrb.nu   

 
Ledenaantal 

 Jan 2016* Jan 2017* Jan 2018* Jan 2019* Jan 2020* 

Lessers 253 249 240 222 206 

Juniorleden 90 103 85 82 85 

Seniorleden 94 104 102 100 96 

65-plussers 5 12 12 19 12 

Ereleden 5 5 5 4 7 

Donateurs 5 5 2 1 1 

Totaal: 452 478 446 424 407 

* = ledentallen zijn met peildatum 1 januari 
 

  

mailto:ehbo@lrb.nu
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Jaarverslag Waterhulpverlening 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Sam 

Notulist  

Budgetbeheerder  

Algemeen lid Joram 

Algemeen lid Danny 

Algemeen lid Quirine 

Algemeen lid Robin 

Algemeen lid Thessa 

 

Het jaar 2019 in vogelvlucht  
Bewakingen  
Dit jaar hebben we diverse bewakingen uitgevoerd. We hebben momenteel 18 benoemde schippers en 37 
opstappers. Enkele bewakingen zijn samen met leden van Alphen en Leiderdorp uitgevoerd. Tijdens de intocht 
van Sinterklaas heeft de Leidse Reddingsbrigade twee eenheden ingezet met schippers.  
 
In 2019 hebben we ook op de woensdagavond bewakingen de Valiant ingezet. De brandstof voor de 
woensdagavond bewakingen wordt door de K.W.V. de Kaag verzorgd en vergoed. Daarnaast krijgen wij in ruil 
voor onze diensten is ons kosteloos een tweetal plaatsen op jachthaven Oost van KWV de Kaag gegeven. Dit is 
inclusief trailerabonnement en het gebruik maken van de facilitaire voorzieningen zoals douches en kantine 
met koffie en thee. 
 
Opleidingen  
In 2019 is een introductie cursus gestart voor de waterhulpverleners opleiding. Er is met ca.20 man regelmatig 
op het water en theoretisch geoefend. Tijdens 1 van de oefeningen heeft Rene Boef als lotus een slachtoffer 
gespeeld. Vanuit deze cursus hebben zich ca. 10 man aangemeld om de opleiding tot (junior) lifeguard te 
volgen.  
  
Materiaal  
De boten zijn momenteel gestald op Jachthaven Oost te Warmond en de materialen liggen in de Klos. Er zijn 
ons twee lockers ter beschikking gesteld voor de redvesten en kleding. Voor de Valiant is een nieuw afdekzijl 
aangeschaft. Helaas is het nog niet gelukt om een winterstalling voor de boten te vinden. Wel worden alle 
materialen buiten het seizoen in clubhuis de Klos opgeslagen. 
 
Nationale Reddingsvloot (NRV) en Regionale Veiligheidsvoorziening Reddingsbrigade (RVR)  
Dit jaar hebben we met de RVR-oefeningen meegedaan.  Voor 11 oktober 2020 zijn we in voorbereiding om de 
oefening vanuit Leiden te organiseren.  
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Jaarverslag Wedstrijden 

Samenstelling commissie na de ALV  

Bestuurscoördinator  Rense  

Notulist  Roulerend  

Budgetbeheerder  Rense   

Trainer  Lotte   

Trainer  Rense  

Algemeen lid  Patrick   

  
Het jaar 2019 in vogelvlucht  
Algemeen  
Om te beginnen even een bedankje voor Rianne, voor haar bijdragen de afgelopen jaren, die tijdens de ALV van 
2019 heeft aangegeven te stoppen met de commissie wedstrijden.  
Verder is 2019 opnieuw het jaar geweest waarbij onze wedstrijdleden vooral veel getraind hebben.  
Helaas zonder de mogelijkheid om deel te nemen aan Lifesaving wedstrijden.  
 
Wel is er deelgenomen aan de Nacht van Leiderdorp en wel voor het eerst sinds jaren met een team uit elk 
zwembad.  
  
Deelgenomen wedstrijden  
Tijdens 2019 is er door de wedstrijdploeg deelgenomen aan de volgende wedstrijd:  

• De Nacht van Leiderdorp; zwemmarathon, 2 teams  
  
Kort overzicht uitslagen  
Nacht van Leiderdorp:     LDN-1 8e plaats, gezwommen: 23.450 meter  

LDN-2 9e plaats, gezwommen: 22.550meter  
  
Vooruitblik  
Voor aankomend jaar weten we al dat we weer deel gaan nemen aan de Nacht van Leiderdorp, hopelijk weer 
met twee teams. Verder zullen we kijken naar de interesse, die leden hebben, voor andere wedstrijden.  
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Jaarverslag Zwemopleidingen 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Tessa  

Notulist Variabel  

Budgetbeheerder 
 

Hoofdinstructeur Elementair Vijfmeibad Marieke 

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden Vijfmeibad Anne-Marie 

Hoofdinstructeur Elementair de Zijl Vacant 
Lotte vervult de rol als 
hulphoofdinstructeur  

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden de Zijl Patrick  

Examensecretariaat Marieke 

Algemeen lid Maaike 

 
Het jaar 2019 in vogelvlucht 
Algemeen 

In 2019 zijn er wisselingen in de commissie geweest. Allereerst willen wij Rianne bedanken voor het voorzitten 

van de commissie Zwemopleidingen, Tessa heeft dit overgenomen gedurende het jaar. Verder willen wij Teun 

en Daniel bedanken voor hun inzet in de commissie. 

Wij willen Sam bedanken voor zijn hulp als hoofdinstructie in De Zijl.  

Lotte is dit jaar begonnen als hulp-hoofdinstructie. Zij vormt nu samen met Patrick het hoofdinstructieteam.   

 

Nieuwe materialen 

Dit jaar hebben wij een mooi bedrag gewonnen bij het Rabobank Leiden-Katwijk Wensenfonds. Dit geld wordt 

o.a. gebruikt voor nieuwe flippers in de beide baden. Wij zijn druk aan het inventariseren geweest en zullen 

deze flippers gaan aanschaffen. Ook hebben wij een fotobord aangeschaft die we neer kunnen zetten bij het 

NRZ-afzwemmen. De geslaagde kinderen gaan als groep na het afzwemmen op de foto, en kunnen na het 

behalen van hun zwemdiploma ook individueel met het fotobord op de foto. In 2020 gaan we Zwemschool 

Leiden een plekje geven op het fotobord.  

 

Nieuwe instructeurs 

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

- Remco 

 

Afronding 

Ook dit jaar hebben we gemerkt dat het soms lastig kan zijn om de bezetting rond te krijgen. We zijn dan ook 

blij met de flexibiliteit van (hulp)instructeurs die willen helpen bij andere badjes of zelf naar het andere 

zwembad willen gaan. We zijn blij dat er ook dit jaar weer nieuwe hulpinstructie bij is gekomen en vinden het 

belangrijk dat deze instructeurs opgeleid gaan worden. Hier zijn we achter de schermen hard mee bezig in de 

vorm van een natte bijscholing.  

 

En we zijn trots op hulpinstructeurs die de stap maken in 2020 te gaan starten met de opleiding tot instructeur. 

Veel succes daarmee!  
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Financieel jaarverslag 2019  
In 2019 is de naamswijziging van de stichting geformaliseerd naar Zwemschool Leiden. Dat heeft ook impact op 
de manier waarop we de financiële jaarverslagen tonen. Met ingang van dit jaar wordt het jaarverslag en de 
begroting van de stichting Zwemschool Leiden, los besproken.  
 
Conform de statuten van Zwemschool Leiden kan het bestuur van de stichting de begroting en het jaarverslag 
pas goedkeuren nadat de Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade akkoord is met de 
begroting en jaarverslag. De balans zal vanaf de jaarverantwoording over 2020 ook gesplitst zijn.  
 
De kascontrolecommissie heeft de jaarstukken van zowel de stichting, als de vereniging bekeken.  
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Financieel jaarverslag Zwemschool Leiden 
Toelichting Winst en verliesrekening 2019 
4030 Huur elementair: de huur van de zwembaden was duurder dan begroot. Naar aanleiding van het 

teruglopende ledenaantal zal er kritisch gekeken worden naar de inkoop van badwater en deze aanpassen waar 

nodig.  

8015 Contributie stichting: de contributie blijft achter op de begrote contributie door een mindere instroom van 

nieuwe zwemmers. Wegens het tekort in de baden van gediplomeerde instructeurs kunnen de baden niet 

volledig gevuld worden met nieuwe zwemmers. Er wordt hard gewerkt aan het scholen en bijscholen van 

nieuwe instructeurs door de Leidse Reddingsbrigade. Daarnaast zullen er in 2020 weer diverse advertenties 

geplaatst worden om de wachtlijsten, waar nodig, aan te vullen.  

Winst en verliesrekening 2019 

      Zwemschool Leiden Zwemschool Leiden 

      Begroting 2019 Werkelijk 2019 

GBr Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

4015 Verzekeringen  € 550,00     € 526,49    

4025 Kantoorkosten  € 800,00     € 803,94    

4030 Huur elementair  € 19.000,00     € 21.556,17    

4095 Bankkosten    € 650,00     € 658,34    

4300 Instructiemateriaal  € 500,00     € 527,94    

4310 Verzorging zwembad  € 75,00     € 23,47    

4320 Diplomakosten NRZ  € 800,00     € 622,69    

  Totaal kosten   € 22.375,00     € 24.719,03    

              

      Zwemschool Leiden Zwemschool Leiden 

      Begroting 2019 Werkelijk 2019 

GBr Omschrijving  Debet Credit Debet Credit 

  Totaal kosten   € 22.375,00     € 24.719,03    

8015 Contributie Stichting    € 34.000,00     € 28.319,08  

8030 Inschrijfgeld stichting    € 100,00     € 82,50  

8320 Diploma opbrengsten NRZ    € 750,00     € 405,00  

  Saldo   € 12.475,00 € 4.087,55 

  Totaal baten/lasten  € 34.850,00   € 34.850,00   € 28.806,58   € 28.806,58  

 
Positief resultaat: door bovenstaande is het positief resultaat lager uitgevallen dan begroot. Het positief 

resultaat, van €4.087,55, zal bij goedkeuring van het jaarverslag 2019 geschonken worden aan de Leidse 

Reddingsbrigade.  
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Toelichting begroting 2020 
4030 Huur elementair: Door middel van het slimmer inkopen van badwater met het lagere aantal zwemmers 

wordt verwacht dat er minder kosten gemaakt zullen worden dan in 2019.  

8030 Inschrijfgeld stichting: Het inschrijfgeld wordt niet begroot voor 2020, in de beoogde 

advertentiecampagnes wordt namelijk geadverteerd dat bij inschrijving via de campagne er geen inschrijfkosten 

gerekend zullen worden.  

 
Begroting 2020  

 

Positief resultaat 2020:  Indien over 2020 een positief resultaat wordt gehaald over 2020 zal dit  bij goedkeuring 

van de jaarstukken, in de ALV van 2021,  geschonken worden aan de Leidse Reddingsbrigade.

GBr Omschrijving Debet Credit

4015 Verzekeringen 550,00€              

4025 Kantoorkosten 850,00€              

4030 Huur elementair 21.000,00€         

4095 Bankkosten 700,00€              

4300 Instructiemateriaal -€                   

4310 Verzorging zwembad 100,00€              

4320 Diplomakosten NRZ 600,00€              

Totaal kosten 23.800,00€      

GBr Omschrijving Debet Credit

Totaal kosten 23.800,00€      

8015 Contributie Stichting 30.000,00€         

8030 Inschrijfgeld stichting

8320 Diploma opbrengsten NRZ 300,00€              

Verwacht positief resultaat

Totaal baten/lasten 30.300,00€      30.300,00€      

Zwemschool Leiden

Begroting 2020

Zwemschool Leiden

Begroting 2020

€ 6.500,00
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Financieel jaarverslag Leidse Reddingsbrigade  
Toelichting winst en verliesrekening 2019 
4000 afdracht contributies & 8010 Contributie Leidse Reddingsbrigade: Door het teruglopende ledenaantal zijn diverse 
posten lager uitgevallen dan begroot. 
 
4035 Huur zwemmend redden: Door het beter inkopen van badwater is deze post lager uitgevallen. 
 
4090 Overige kosten bestuur & 8095 overige opbrengsten bestuur: De aankoop van eigen kledingstukken staat op deze 
post, de opbrengsten hiervan zijn geboekt op 8095 Overige opbrengsten bestuur. Daarnaast zijn ook de inschrijfkosten 
voor de opleiding tot EHBO-instructeur van Patrick hierop geboekt. 
 
4110 Energie, water en belasting: Sinds 2018 betalen we ook gemeentelijke heffingen en OZB voor de Klos. De 
gemeentelijke heffingen van het waterschap zijn hierbij in 2019 nieuw, het waterschap heeft ook de heffingen uit 
2018 in 2019 in rekening gebracht. Hierdoor zijn de gemeentelijke heffingen hoger uitgevallen dan begroot. 
 
4125 Onderhoud de Klos: Zoals in het jaarverslag van de commissie faciliteiten is te lezen is er veel groot onderhoud 
aan de Klos uitgevoerd. Deels is dit vanuit de reservering betaald (kosten van de buitenverlichting,  
Ledverlichting in de Klos en een deel van de verbouwing van de toiletten, het restant is op het lopende jaar geboekt.  
 
4340 Diplomakosten EHBO & 8340 opbrengsten EHBO: Vanuit EHBO is al het materiaal uitgezocht en vervangen waar 
nodig. Daarnaast is er een werkvoorraad aangelegd aan materialen voor de reanimatie herhalingen, alsmede de 
aanschaf van een AED-trainer. Daarnaast is de EHBO instructeursopleiding van Cris betaald van dit grootboeknummer, 
de opbrengsten hiervan zijn opgenomen onder 8340 opbrengsten EHBO. 
 
4405 Onderhoud materiaal: Het keuren en onderhoud van de overlevingspakken is gedaan vanuit het restant van de 
sponsoring onderhoud bewakingsmateriaal, de kosten hiervan waren lager dan verwacht en konden volledig vanuit de 
reservering betaald worden.  
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Winst en verliesrekening Leidse Reddingsbrigade 2019 

      Leidse Reddingsbrigade Leidse Reddingsbrigade 

      Begroting 2019 Werkelijk 2019 

GBr Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

4000 Afdracht contributies  €         2.500,00     €         1.939,82    

4010 Jaarlijkse activiteiten  €         2.000,00     €         2.119,14    

4015 Verzekeringen  €            550,00     €            526,49    

4020 Attentie medewerkers  €            750,00     €         1.001,03    

4025 Kantoorkosten  €         1.200,00     €            803,94    

4035 Huur zwemmend redden  €         9.000,00     €         6.872,88    

4085 Reserveringen  €            800,00     €            800,00    

  Overlevingspakken  €            300,00     €            300,00    

  Snelle boot  €            250,00     €            250,00    

  Vlet  €            250,00     €            250,00    

4090 Overige kosten bestuur  €         1.500,00     €         2.032,55    

4095 Bankkosten    €            350,00     €            329,17    

4098 Vergaderkosten  €            300,00     €                   -      

4100 Huur Klos    €         2.500,00     €         2.471,56    

4110 Energie, water en belasting  €         3.000,00     €         3.654,19    

4115 Telefoonkosten  €            500,00     €            587,65    

4120 Reinigingsrecht  €            350,00     €            403,22    

4125 Onderhoud de Klos  €         1.000,00     €         3.027,83    

4155 Contributie VVE  €            300,00     €            386,81    

4300 Instructiemateriaal  €            500,00     €                   -      

4310 Verzorging zwembad  €              75,00     €              23,47    

4315 Diplomakosten KNBRD/LRB  €         1.000,00     €            246,60    

4340 Diplomakosten EHBO  €            750,00     €         1.673,97    

4355 Technische bijscholing  €            500,00     €                   -      

4400 Oefeningen & waterhulpverlening  €         2.000,00     €         1.291,49    

4405 Onderhoud materiaal  €         1.000,00     €            248,98    

4420 Vergunningen en registraties  €              50,00     €                   -      

4440 Stallingskosten boten  €         1.800,00     €                   -      

4505 Wedstrijden    €            250,00     €            174,54    

4600 Inkoop consumptiegoederen  €         4.000,00     €         2.410,29    

4605 Inventaris Bar  €            300,00     €            278,06    

4700 Activiteiten    €         1.800,00     €         2.165,20    

4951 Inkoop promotie & drukwerk  €            400,00     €                   -      

4955 Ledenwerving  €            400,00     €                   -      

  Totaal kosten  €     41.425,00     €     35.468,87    
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      Brigade & Stichting Brigade 

      Begroting 2019  Werkelijk 2019 

GBr Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

  Totaal kosten  €     41.425,00     €     35.468,87    

8010 Contributie LRB    €       13.000,00     €       12.782,00  

8025 Inschrijfgeld LRB    €              50,00     €              30,00  

8035 Opbrengsten Subsidies    €         1.400,00     €         3.862,90  

8045 Renteopbrengsten    €            150,00     €              56,44  

8095 Overige opbrengsten    €            500,00     €            765,65  

8100 Huur garage / containers    €         1.800,00     €         1.736,26  

8340 Opbrengsten EHBO    €         1.000,00     €         1.975,00  

8300 Diploma opbrengsten KNBRD/LRB    €            750,00     €            515,00  

8365 Opbrengsten Schoolsport    €                   -       €            200,00  

8400 Opbrengsten Waterhulpverlening    €         5.000,00     €         4.225,10  

  Niet uitgeven stallingskosten    €         1.800,00      

8500 Opbrengsten Wedstrijden    €                   -        

8610 Opbrengsten Bar    €         4.500,00     €         3.084,10  

8700 Opbrensten activiteiten    €            700,00     €         1.057,50  

8750 Opbrengsten Jubileum Algemeen    €                   -        

8810 Opbrengsten promotie    €                   -        

              

  Saldo 2019   -€ 10.775,00 -€ 5.178,92 

  Totaal baten/kosten  €     30.650,00   €     30.650,00   €     30.289,95   €     30.289,95  

 
Saldo 2019: In het saldo 2019 is de financiële bijdrage van Zwemschool Leiden nog niet opgenomen. Wanneer deze 
bijdrage wordt meegenomen heeft de Leidse Reddingsbrigade een negatief resultaat van € 1091,37.  
 
Het voorstel is om het negatieve resultaat te financieren vanuit het eigen vermogen. 
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Balans Leidse Reddingsbrigade 
 

    Balans 31-12-2018 Balans 31-12-2019 

    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   €   11.955,72    

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 transportmiddelen & reddingsboten   €   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 €     2.917,78   €     2.917,78    

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

500 Eigen vermogen   €   33.577,93    €   35.243,30  

512 Reservering Kantoormiddelen   €     9.200,00    €     8.849,10  

515 Reservering vergaderruimte   €     1.500,00    €     1.500,00  

520 Reservering jubileum   €     6.125,00    €     6.125,00  

530 Reservering boot (snel)   €     5.725,00    €     5.975,00  

531 Reservering boot (vlet)   €     7.975,00    €     8.225,00  

533 Sponsoring onderhoud bewakingsmateriaal   €     2.358,56    €     1.030,83  

534 Sponsoring Professionalisering Vrijwilligers       €     2.079,61  

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

550 Reservering groot onderhoud   €     4.558,42    €     2.670,17  

551 Reservering servies   €     1.000,00    €     1.000,00  

555 Reservering opleidingsvergoedingen   €     4.686,25    €     4.686,25  

560 Reservering kleding kader   €     3.961,15    €     4.000,00  

561 Reservering zeilkleding   €     5.850,00    €     5.850,00  

562 Reservering kleding sinterklaas   €        910,00    €        910,00  

563 Reservering kleding wedstrijden   €     1.000,00    €     1.000,00  

564 Reservering Overlevingspakken   €     1.900,00    €     2.200,00  

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

575 Reservering Instructiemateriaal       €     2.000,00  

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

590 Reservering parkeerkosten   €     1.000,00    €     1.000,00  

1000 Kas penningmeester €     1.111,40    €     1.213,54    

1001 Kas de Zijl €        274,75    €        166,85    

1002 Kas 5mei €        388,76    €        486,31    

1110 Betaalrekening Rabobank €        141,04    €     2.126,41    

1120 Betaalrekening ING €     1.886,25    €     1.832,75    

1121 Spaarrekening ING € 100.063,06    €   82.619,43    

1122 Spaarrekening Rabobank €     2.006,98    €   15.507,05    

1190 Kruisposten         

1192 Kruisposten overboekingen         

1290 Voorziening debiteuren         

1300 Debiteuren €     1.342,15    €     1.276,50    

1400 Waarborgsommen €         93,45    €         93,45    

1600 Crediteuren   €     3.898,73    €     1.700,40  

2060 Vooruit ontvangen contributies LRB   €        280,00    €        221,50  

2061 Vooruit ontvangen contributies Stichting   €     2.830,00    €     4.071,50  

  Saldo   €     2.895,80  €     1.091,37    

    € 198.468,62  € 198.468,62  € 197.574,44  € 197.574,44  
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Toelichting begroting 2020 Leidse Reddingsbrigade 
8025 Inschrijfgeld LRB: Het inschrijfgeld wordt niet begroot voor 2020, in de beoogde advertentiecampagnes wordt 
namelijk geadverteerd dat bij inschrijving via de campagne er geen inschrijfkosten gerekend zullen worden. 
 
8045 Renteopbrengsten: Met de huidige rentestand wordt er geen rente verwacht over 2020. Er zullen opties 
onderzocht worden om het stilstaand eigen vermogen te laten renderen in 2020.  
 
8365 Opbrengsten schoolsport: De schoolsport opbrengsten zijn niet begroot voor 2020, wel wordt de 
schoolsportcursus gegeven. Hier krijgen we een vergoeding voor.  

 
Begroting 2020 Leidse Reddingsbrigade 
      Leidse Reddingsbrigade 
      Begroting 2020 

GBr Omschrijving Debet Credit 

4000 Afdracht contributies  €         2.200,00    

4010 Jaarlijkse activiteiten  €         1.500,00    

4015 Verzekeringen  €            550,00    

4020 Attentie medewerkers  €            750,00    

4025 Kantoorkosten  €         1.150,00    

4035 Huur zwemmend redden  €         7.500,00    

4085 Reserveringen  €                   -      

4090 Overige kosten bestuur  €         1.500,00    

4095 Bankkosten    €            300,00    

4098 Vergaderkosten  €            300,00    

4100 Huur Klos    €         2.500,00    

4110 Energie, water en belasting  €         3.000,00    

4115 Telefoonkosten  €            650,00    

4120 Reinigingsrecht  €            400,00    

4125 Onderhoud de Klos  €         1.000,00    

4155 Contributie VVE  €            300,00    

4300 Instructiemateriaal  €         2.000,00    

4315 Diplomakosten KNBRD/LRB  €            400,00    

4340 Diplomakosten EHBO  €         1.000,00    

4355 Technische bijscholing  €            500,00    

4400 Oefeningen & waterhulpverlening  €         1.500,00    

4405 Onderhoud materiaal  €            700,00    

4420 Vergunningen en registraties  €              50,00    

4440 Stallingskosten boten  €         1.900,00    

4505 Wedstrijden    €            200,00    

4600 Inkoop consumptiegoederen  €         2.500,00    

4605 Inventaris Bar  €            300,00    

4700 Activiteiten    €         2.000,00    

4951 Inkoop promotie & drukwerk  €            400,00    

4955 Ledenwerving  €            400,00    

  Totaal kosten  €     37.450,00    
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      Brigade 
      Begroting 2020 

GBr Omschrijving Debet Credit 

  Totaal kosten  €     37.450,00    

8010 Contributie LRB    €        13.000,00  

8025 Inschrijfgeld LRB    €                   -    

8035 Opbrengsten Subsidies    €         1.500,00  

8045 Renteopbrengsten    €                   -    

8095 Overige opbrengsten    €            500,00  

8100 Huur garage / containers    €         1.900,00  

8340 Opbrengsten EHBO    €         1.300,00  

8300 
Diploma opbrengsten 
KNBRD/LRB/ENVOZ    €            500,00  

8365 Opbrengsten Schoolsport    €                   -    

8400 Opbrengsten Waterhulpverlening    €         5.000,00  

  Niet uitgeven stallingskosten    €         1.900,00  

8500 Opbrengsten Wedstrijden    €                   -    

8610 Opbrengsten Bar    €         3.650,00  

8700 Opbrengsten activiteiten    €            700,00  

8750 Opbrengsten Jubileum Algemeen    €                   -    

8810 Opbrengsten promotie    €                   -    

          

  Saldo 2020   -€ 7.500,00 

  Totaal baten/kosten  €     29.950,00   €     29.950,00  

 
In het saldo over 2020 is een mogelijke schenking van de stichting Zwemschool Leiden nog niet opgenomen, deze 
schenking is momenteel begroot op € 6.500,-. Wanneer we deze schenking meenemen is een negatief resultaat 
verwacht van € 1000,-. Het bestuur wil er samen met de leden alles aan doen om het ledenaantal te laten stijgen en 
daarmee het tekort te kunnen beperken. Daarnaast wordt aan alle commissies ook gevraagd om zoveel als mogelijk 
via sponsoring te doen en andere inkomstenbronnen te zoeken.  
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