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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 
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 14 september 2020; 
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 2020 (verzoek om goedkeuring) 
ii. Begroting 2021 

c. Leidse Reddingsbrigade 
i. Financieel jaarverslag 2020 (verzoek om goedkeuring) 

ii. Balans 
iii. Begroting 2021 

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

 Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn: 
▪ Vacature  Algemeen Bestuurslid; 
▪ 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 digitaal verkrijgbaar via onze website leidserb.nl/alv2021. 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 2020 

Datum:    14 september 2020      
  
Tijd:    20.00 – 22:00 uur 
Plaats:     Clubhuis “De Klos” 
Aanwezig:  Maaike Boele, Jeffrey Veldt, Patrick Jongeleen, Anne-Marie Meijer, Reinier 

van der Vegte, Marga L’Ecluse, Sanne L’Ecluse, Johan Nijhuis, Joke van der 
Poel, Rense Wisse, Sam Sierat, Carla Nijhuis, Boudewijn van Koetsveld van 
Ankeren, Angelique van Egmond, Patrick Veldt, Rob Hogendorp, Michel 
Boom, Marieke van Vegten, Rene Boeff, Joris Sneyers. 

Machtigingen Paul L’Ecluse machtigt Marga L’Ecluse 
 Helianne Wisse machtigt Rense Wisse 
 Daniël Sierat machtigt Sam Sierat 
 Rianne Veldt – Meijer machtigt Patrick Veldt 
 Monica Boom – van der Meer machtigt Michel Boom 
 Pieter Naber machtigt Marieke van Vegten 
 Remco Streefland machtigt Anne-Marie Meijer 
Afwezig met kennisgeving: Karel Boeff, Alex Caspers, Lotte Blanksteijn, Tessa Jonk 
          

1. Opening (20:00 uur) 
Opening: 
Michel heet iedereen hartelijk welkom op de ALV van de Leidse Reddingsbrigade.  
 
2019 waarschijnlijke het laatste normale jaar, net als de alle activiteiten. In 2020 moet het roer om. De 
Coronapandemie brengt voor ons alle nieuwe uitdagingen. We moeten het met z’n allen doen. Bestaansrecht 
te verdedigen. Schouders eronder om nieuw leven in de vereniging te krijgen. 
 
Maaike en Joke zullen het stembureau vormen 
 
Hierbij is de Algemene Ledenvergadering 2020 van de LRB geopend. 
 
2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken om nu te behandelen.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2019 
Reinier: Hoe zit het met het jubileumboek. Er komt komend jaar een digitaal exemplaar.  
Notulen goedgekeurd met opmerkingen. Dank aan de samensteller.  
 
4. Mededelingen Bestuur: 
Jubilarissen  

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   
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5.  Jaarverslagen 
5.1 Bestuur 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.2 Commissie Communicatie  
Constatering Reinier: andere verenigingen zijn beter in communicatie. We missen veel nieuws vanuit de LRB op 
de website. 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 
Sam geeft aan de EHBO onder Secretariaat staat. Statutair klopt dit, in werkelijkheid wordt het vaak 
meegenomen met WHV. Het bestuur gaat kijken of we dit statutair kunnen aanpassen.  
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.6 Commissie Waterhulpverlening 
De naam van Rene is verkeerd gespeld, Jeffrey past dit aan.  
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.7 Commissie Wedstrijden 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
5.8  Commissie Zwemopleidingen 
Marga, hoe zit het met de flippers? Ja, die zijn binnengekomen bij Jeffrey thuis. Joris biedt aan om te rijden en 
dit bij de zwembaden bezorgen. Sam: Lotte staat genoemd als hulphoofdinstructeur, dit moet Sam zijn. Lotte is 
het per 2020. Okke: flippers passen deze in de bakken? Jef: flippers gekozen die in de bakken van nu passen, 
anders begroten dat er in 2021 nieuwe komen. 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
6. Financieel jaarverslag 2019 
6.1  Toelichting Financieel Verslag 2019 
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 € 4.000,00 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. Het negatief 
eindsaldo wordt uit het eigen vermogen gehaald. 
 
6.4 Toelichting balans 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de toelichting balans. Michel stelt vast dat 
de toelichting is vastgesteld.  
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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 26 maart 2020 in De Klos. 
Zitting in de Kascontrole Commissie hebben: 
- Paul de Nobel 
- Remco Streefland 
Kascontrole doet aan de vergadering het voorstel om penningmeester en bestuur decharge te verlenen. De 
vergadering verleend decharge.  
 
Coronacompensatie 

• Compensatie voorstel Zwemschool. 2,40 per les teruggeven aan de ouders. Dit voorstel wordt 
aangenomen. Optie wordt meegenomen dat je kunt afzien van de compensatieregeling. 

• Vereniging compensatie 1,10 per les teruggeven aan de ouders. Voorstel wordt aangenomen. 
 
8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2020 & Begroting LRB 2020 
8.1 Toelichting pagina: 
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de toelichting begroting 2020. Michel 
stelt dat de toelichting is vastgesteld.  
 
Begroting LRB en Zwemschool Leiden/Stichting Vrienden van de LRB: 
Voorstel om ze tegelijkertijd te behandelen. Er zijn twee versies van de begroting. Alleerst wordt zowel de 
eerste begroting van de Zwemschool en de vereniging goedgekeurd, Daarna wordt ook de tweede versie van 
beiden goedgekeurd.  
Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de begroting 2020. Michel stelt dat de 
begroting is vastgesteld.  
 
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.  
 
9. Bestuursverkiezing 
Voorzitter is vacant 
Aftredend en herkiesbaar is Michel    23 voor, 3 tegen 
Aftredend en herkiesbaar Thessa    26 voor, 1 blanco 
Aftredend en herkiesbaar Jeffrey, penningmeester  26 voor  
De ronde van Thessa is foutief verlopen. De vergadering besluit dat deze niet over hoeft.  
 
Jannie wordt benoemd tot erelid. We zorgen voor een passende attentie. 
Cor de Jongh en Angelique van Egmond worden benoemd tot lid van verdienste.  
 

 
10. Benoeming Kascontrole Commissie 
De kascontrole commissie bestond uit de volgende personen: 
- Remco Streefland, benoemd tot 2021 
- Pieter Naber, benoemd tot 2022 
- Paul de Nobel, benoemd tot 2023 
Paul wordt herkozen in de kascontrolecommissie.  
 
11. Impact teruglopende ledenaantallen 
Jeffrey presenteert zijn presentatie impact teruglopende ledenaantallen 
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Mogelijke oorzaken 
Remco: Verenigingen zijn minder in trek, individualisering van de samenleving.  
Reinier: terugloop de Zijl – Carla geeft de sfeer aan als negatief punt.  
Carla – overlopen naar een andere vereniging, gebeurt ook.  
Marga – weinig bevoegden. Jeffrey geeft aan dat dit een verenigingsprobleem is.  
Marga – kosten instructeursopleiding is duur, Jeffrey geeft aan dat er geen leden gemeld zijn bij hem een 
betalingsregeling,  
Sam – regeling omdraaien? We nemen dit mee naar het bestuur.  
Rob – vraag 20 ouders van Zwemschool Leiden naar hun mening. Vraag het aan je klanten.  
Sam – wat doen we dan als we vanuit de enquête nieuwe leden krijgen, deze kunnen we nu niet plaatsen.  
Maaike – opleiding zelf is ook een drempel (vanuit de bond problemen)/ Alleen doen is een drempel. Misschien 
samen opleiden. Groepen stromen leeg bij Lifesaver.  
Pieter – medewerkers moeten een team zijn. Meer activiteiten voor de kaderleden. Kaderuitje. 
Maaike – dit geeft zeker meer betrokkenheid 
Patrick J – dit is wel een lange termijn doel. Vriendjes/vriendinnetjes dag organiseren.  
Reinier – inschrijvingen – staat een vraag op ouders willen helpen? Jeffrey – daar gebeurt nog weinig mee. Daar 
moeten we inderdaad iets mee gaan doen. 
Marga – veel informatie ontbreekt bij de LifeSaver kandidaten. Vaak weten ze te weinig over de opleiding. 
Michel – vroeger was het een eer als je mocht lesgeven. Daar zit een mentaliteitsomslag.  
Rense – Manon geeft aan dat er nog meer dingen zijn buiten het zwemmen (WHV e.d.) 
Sam – Zia nam je aan de hand mee. Misschien dit ook zo inrichten voor de instructeursopleiding.  
Johan – was een eer om les te geven. Wil ook graag verder, maar komt niet verder met antwoorden. Wil graag 
met een clubje aan de slag.  
Rene – heb jezelf aan de hulpinstructie gevraagd wat de problemen zijn? Het bestuur heeft dit niet gedaan. 
Geen 1 op 1 contact.  
Rense – meeste is gezegd Helianne geeft aan dat er iets op de website kan. Aanspreekpunt per bad. Pieter: Bij 
de theorielessen tijd in plannen voor commissie tijd 
Joris – geef ideeën aan als je nog wat weet, denk ook aan het 1e half uur. 
Patrick J – advertenties? Budget? Andere manier zoeken om in de bladen te komen.  
 
Jeffrey presenteert zijn drie pijlers voor het nieuwe beleidsplan. Wie wil Jef hierbij helpen? 
Pieter, Maaike, Remco geven aan dit te willen. Mocht je nog willen, ben je van harte welkom. We zullen dit nog 
communiceren naar iedereen.  
Pieter – vrijwilligers altijd eerst noemen.  
Patrick J – bij stabiliteit kan nog “ledenbinding” 
Goede ideeën zijn van harte welkom.  
 
Johan – bedrijven in Leiden aanschrijven, poster maken en deze in Leiden kenbaar te maken. Carla: Scholen 
doen er weinig aan. Johan geeft aan dat dit bij zijn bedrijf kan 
Rene – bieb kan ook 
Carla – ouder en kind zwemmen. Jef voor de korte termijn is dit lastig, hopelijk wel op de lange termijn. 
Reinier – voor de instructeurs die er nu zijn. Blijf komen, meld je niet te snel af!  
Pieter haakt aan dat het begint bij een leuk werkend kaderteam. 
 
12. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen 
We zijn afgelopen jaar niet naar de jaarvergadering geweest.  
 
13. Rondvraag: 
Boudewijn: de financiële kant bekijken is van essentieel belang. Er wordt aan naamsbekendheid weinig gedaan. 
Zorg dat je met alles in de krant komt. Zoeterwoude zwemt komt boven aan, zij betalen ervoor. Reinier geeft 
aan dat we weinig in de krant staan, we hebben nog iemand nodig die de artikelen schrijft. 
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Rob: band aanhalen met journalisten. Ledenterugloop is enorm, graag maatregelen gaan nemen. Een BALV 
eerder dan een ALV, zodat we eerder kunnen gaan handelen. Einde van dit jaar samenkomen. Michel; 
beleidsplan is niet stemgerechtelijk. De uitvoer kan wel. Jeffrey geeft aan dat we vanuit alle kanten input 
willen. Jeffrey geeft aan dat hij ene grote sessie wil houden om zijn plannen te presenteren. 
 
Reinier: Leidse sportweek. Kan promotie voor gemaakt worden voor de LRB. De gemeente doet de promotie, 
wij hebben dit op social media gedaan. Komende weken kennismakingslessen, 1 in de Zijl, 1 in het Vijfmeibad.  
 
Reinier: promotie in de krant. Jeffrey gaat een stuk naar de krant sturen Jongeren zitten meer op social media, 
Manon wil hierbij helpen.  
 
Joke: Mogen we het taptoe filmpje zien? Nee mag niet pas op 2-10-2020 
 
Reinier: applaus voor Michel als voorzitter van de vergadering. Graag ook in het echt. 
 
14. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering 
De volgende vergadering op maandag 19 april 2021 om 20.00 uur, in clubhuis “de Klos”. 
 
15. Sluiting (22:12 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 2020 
Jaarverslag Bestuur 
Na de ALV bestond het bestuur uit: 

Voorzitter Vacant 

Secretaris Marieke 

Penningmeester Jeffrey 

Bestuurslid Zwemopleiding Tessa 

Bestuurslid Waterhulpverlening Thessa 

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 2020 in vogelvlucht 
Het jaar 2020 is een heel gek jaar geworden voor de Leidse Reddingsbrigade en Zwemschool Leiden. Waar we 
in de eerste twee maanden gewoon konden starten, sloeg in maart van dit jaar het noodlot toe. De 
Coronapandemie zorgden voor ongekende gebeurtenissen in Nederland. In maart kregen wij te maken met de 
1e intelligente lockdown. De zwembaden werden gesloten en wij konden hierdoor wekenlang geen lesgeven, 
maar ook de evenementen die wij normaliter veiliger proberen te maken konden niet doorgaan.  
 
Zodra de 1e lockdown begon, begon ook onze uitdaging als bestuur. Hulde voor onze penningmeester, die 
werkelijk alle subsidieregelingen is nagegaan, aangevraagd heeft en gelukkig ook zo wel wat kosten heeft 
weten terug te krijgen. Meer hierover is de vinden in je financiële stukken.  
 
Na de heropening van een zwembad (de Zijl) voor alleen het diepe bad en alleen leden van het ZwemABC, 
konden we wekelijks gelukkig gebruik maken van buitenbad de Vliet voor de reddingsbrigade activiteiten. Dank 
aan de flexibiliteit van ons instructiekorps, waardoor we deze beiden activiteiten konden organiseren. 
 
Na de zomervakantie begonnen de zwembaden weer als vanouds. Het Vijfmeibad is toen opengesteld door de 
gemeente en met veel overleg tussen alle Leidse verenigingen en Team Spa, konden we met kleine 
aanpassingen al onze lessen hervatten. Helaas was dit van korte duur. Snel kwamen er alweer extra 
beperkingen en mochten leden vanaf 18 niet met meer dan 30 tegelijk zwemmen. Ook snel daarna volgende 
een mondkapjes plicht in het zwembad. Helaas hebben we het jaar niet kunnen afsluiten, ook de laatste les 
werd geschrapt, nu voor een tweede (lange) lockdown.  
 
Tijdens deze crisis staan wij als bestuur soms voor lastige keuzes. Voor nu zijn de lessen (qua badhuur) 
gecompenseerd naar onze leden. Mede ook door kwijtschelding van de huur van de gemeente (subsidie Rijk). 
 
Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Nederland 
Dit jaar is er geen afvaardiging van de LRB naar de bondsvergadering geweest. 
 
Komend jaar 
2021 wordt wederom een gek jaar door het Coronavirus. Nu al is bekend dat een dat de lockdown duurt t/m 
half maart. Vanaf dat moment kunnen we ZwemABC lessen weer voortgaan zetten, helaas is voor de 
reddingsbrigadelessen nog niets bekend. 
 
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 bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Michel Boom 

Budgetbeheerder  

Algemeen lid Pieter Naber 

Algemeen lid Remco Streefland 

 
Het jaar 2020 in vogelvlucht 
Voor 2020 was het voor de commissie een rustig jaar, mede doordat er veel activiteiten niet door konden gaan. 
Zo heeft de commissie de beide websites onderhouden en up-to-date gehouden. 
 
In verband met Corona heeft de commissie gekozen voor een versnelde uitrol van Microsoft 365, zodat alle 
kaderleden toegang krijgen tot onder andere Microsoft Teams, waarmee nu veel vergaderd wordt. 
 
Door het jaar heen hebben we ondersteund met communicatie omtrent activiteiten zoals de digitale taptoe en 
maatregelen ivm de pandemie en zomerzwemmen. 
 
Een vooruitblik 
In 2021 willen we meer digitale advertenties gaan inzetten om leden te werven, voor zowel de stichting als de 
vereniging. 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 bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Jeffrey  

Budgetbeheerder Remco  

Algemeen lid Danny 

Algemeen lid Arianne  

Algemeen lid Jesse 

 

In 2020 heeft de commissie facilitair, ondanks de diverse tegenslagen in de loop van het jaar een relatief 

succesvol jaar gehad. Begin 202 was er natuurlijk het legendarische toiletfeest om de opening van de nieuwe, 

ongedierte vrije, toiletten te vieren. We danken alle aanwezigen voor de donaties van toiletrollen, mocht er 

een tekort ontstaan gaan we dit per velletje verkopen voor gebruik buiten het Clubhuis.  

 

Tijdens de legionella inspectie van de Gemeente Leiden werd het advies gegeven om de overgebleven loze 

waterleidingen te verwijderen. Deze klus is tijdens NLDoet opgepakt. Daarnaast zijn tijdens NLDoet ook: 

• de buitencamera’s opgehangen,  

• deurtjes achter de bar geverfd,  

• de barkrukken opnieuw gebeitst 

• de bar een extra laagje verf 

• en diverse andere kleine onderhoudspuntjes 

 

De commissie heeft ook een gezellige seizoensafsluiter neergezet met de LRBBQ. 

 

De zomerperiode is gebruikt om de vloer van de grote zaal aan te pakken. De vloer is gestript van de toplaag en 

voorzien van een nieuwe duurzame coating. Ook zijn de plinten wit geschilderd. 

 

Aan het einde van de zomerperiode is Jesse toegetreden tot de commissie als versterking.  

 

In het najaar zijn wij benaderd door de studievereniging van de informatica-opleiding van de universiteit 

Leiden, zij waren opzoek naar een locatie waar zijn veilig hun livestreamevent konden organiseren voor het 

goede doel. Clubhuis de Klos is hiervoor beschikbaar gesteld tegen een kleine onkostenvergoeding.  

 

De commissie wil iedereen bedanken die zich ingezet heeft op een of meerdere klusmomenten en bij de 

voorbereiding van de activiteiten. Daarnaast wil de commissie ook al het barpersoneel in het zonnetje zetten.  
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Jaarverslag Activiteiten 
Na de ALV bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Thessa de Keizer 

Notulist  

Budgetbeheerder Remco Streefland 

Algemeen lid Pauline Streefland 

Algemeen lid Carla Nijhuis 

Algemeen lid Angelique van Egmond 

  
  
Het jaar 2020 in een vogelvlucht 

Het jaar 2020 is een jaar geworden die we allemaal niet gaan vergeten! Ondanks dat er heel veel niet door 

heeft kunnen gaan hebben we wel veel inspiratie kunnen opdoen voor de activiteiten in de toekomst! 

Hieronder een overzicht van dingen die wij als commissie graag zouden willen organiseren; 

• Kidsdag (monkeytown & Jump XL) 

• Schippertjesdagen 

• Taptoe  

• Sinterklaas zwemmen 

• Hollandse spelletjes avond 

• Nationale buitenspeeldag  

Daarnaast zouden wij graag input willen krijgen vanuit de vereniging over activiteiten die zij graag zouden willen 

beleven/organiseren.  Daarnaast gaan we de mogelijkheid geven tijdens de ALV om uw ideeën in te leveren! We 

zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor de commissie wanneer jou dit aanspreekt kun je altijd mailen of 

bespreken met een van de commissieleden.  
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Jaarverslag Secretariaat 
Na de ALV bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Marieke  

Notulist  
Budgetbeheerder  
Algemeen lid Ria 

EHBO Michel 

 
Examenaantallen t/m 2018 

Examen jaaroverzicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diploma's            
Diploma  NRZ A 63 72 63 70 51 53 26 

Diploma  NRZ B 78 54 51 55 62 49 28 

Diploma  NRZ C 44 21 34 24 39 40 15 

Totaal NRZ 185 147 148 149 152 142 69 

        
Junior Redder 1 - - - - 2 5 - 

Junior Redder 2 13 10 13 15 2 15 - 

Junior Redder 3 18 - 9 19 8 2 - 

Junior Redder 4 22 15 - 5 13 6 - 

Junior Redder 5 - 22 - - - - - 

Zwemmend Redder 1 14 - 27 2 5 9 - 

Zwemmend Redder 2 12 14 - 17 5 4 - 

Zwemmend Redder 3 7 15 13 - 14 8 - 

Zwemmend Redder 4 9 4 7 12 - 9 - 

Life Saver 1 8 10 6 8 8 6 - 

Life Saver 2 6 11 11 1 3 5 - 

Life Saver 3 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 9 7 7 10 - - - 

Reddingscertificaat LRB 2 9 10 6 4 - - - 

Reddingscertificaat LRB 3 5 11 9 2 - - - 

Dolfijn Brons 14 22 3 4 - - - 

Dolfijn Zilver 13 - 19 2 - - - 

Dolfijn Goud 14 11 - 13 - - - 

Dolfijn Diamant 1 8 10 - - - - 

Totaal 191 202 183 157 60 72 xx 

 
EHBO 
xx 

 
Ledenaantal 

 Jan 2017* Jan 2018* Jan 2019* Jan 2020* Jan 2021* 

Lessers 249 240 222 206 194 

Juniorleden 103 85 82 85 86 

Seniorleden 104 102 100 96 103 

65-plussers 12 12 19 12 11 
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Ereleden 5 5 4 7 8 

Donateurs 5 2 1 1 1 

Totaal: 478 446 424 407 403 

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

Bestuurscoördinator Thessa de Keizer 

Notulist  

Budgetbeheerder  

Algemeen lid Joram Slingerland 

Algemeen lid Danny Captein 

Algemeen lid Quirine de Kloet 

Algemeen lid Sam Sierat 

Algemeen lid Robin Heijmans 

 

Het jaar 2020 in vogelvlucht  

Bewakingen  

In het jaar 2020 zijn er heel veel evenementen afgelast hierdoor hebben we niet zoveel inzetten gehad dit jaar. 

Echter hebben we wel nog 5 zomeravonden kunnen bewaken en hebben we een speciale actie kunnen 

uitvoeren in samenwerking met de brandweer; 

''Op zondag 21 juni j.l. hebben een aantal vrijwilligers van de Leidse Reddingsbrigade een grote wens van een 4-

jarige jongetje doen uitkomen. Het jongetje is terminaal ziek en is gepassioneerd over alle hulpverlening die er 

bestaat (brandweer, politie, ambulance en reddingsbrigade). Zijn ouders hebben contact opgezocht met ons, 

omdat hij binnenkort met behandelingen gaat beginnen en ze hem nog een mooie en zorgeloze dag wilde 

bezorgen.   

Op deze dag is hij door de brandweer opgehaald en naar KWV jachthaven Oost gereden. Hier zijn vader en zoon 

aan boord gegaan van onze snelle boot: de Valiant DR-500 met roepnummer: LDN-1-19. Hierna is er koers gezet 

naar de plas “Het Joppe”. Eenmaal aangekomen op de plas, mochten vader en zoon achter het stuur kruipen 

van de boot en genoten hier enorm van. 

Eenmaal weer aangekomen in de haven zijn ze door de politie opgehaald en met zwaailicht en sirene weer naar 

huis gebracht.  De ouders zijn heel erg dankbaar dat wij deze dag mede mogelijk hebben kunnen maken!'' 

Opleidingen  

In 2019 zijn we enthousiast gestart met het opleiden van ca.20 deelnemers voor de opleiding tot (junior/Senior) 

Lifeguard open water. Helaas door de corona hebben de verschillende geplande workshops (binnen en buiten) 

niet plaatsgevonden! Echter zouden we deze nog heel graag willen gaan houden zodat de deelnemers aan het 

einde van 2021 kunnen gaan deelnemen aan een examen! Zou jij hier ook aan willen deelnemen dan kun je je 

opgeven via waterhulpverlening@leidserb.nl of aangeven bij een van de bovenstaande commissieleden.   

Materiaal  

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

ons 2 lockers ter beschikking gesteld voor de redvesten en kleding. Voor de boten zijn we nog op zoek naar een 

winterstalling en zijn hierover in gesprek met een mogelijke samenwerking partij.  

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

De landelijke oefening is dit jaar niet doorgegaan echter word deze verzet naar 2021 waarbij hij online word 

gehouden! 
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Jaarverslag Wedstrijden 

Samenstelling commissie na de ALV  

Bestuurscoördinator  Rense  

Notulist  Roulerend  

Budgetbeheerder  Rense   

Trainer  Lotte   

Trainer  Rense  

Algemeen lid  Patrick   

  
Algemeen 
Het jaar 2020 is helaas niet helemaal verlopen zoals gehoopt. Zo stonden we op het punt deel te nemen aan de 
Nacht van Leiderdorp maar werd die een dag van tevoren alsnog gecanceld, met de hoop hem later in het jaar 
alsnog te kunnen laten doorgaan. Dit is echter niet gebeurt en alle overige events hebben ook niet plaats 
kunnen vinden. Ook het trainen is stroef verlopen zo ging de prioriteit naar de les zwemmers waardoor er een 
tijdje geen ruimte was voor de wedstrijd/trim zwemmers om te trainen. 
Vooruitblik 
Aankomend jaar is lastig om in te schatten, hopelijk kunnen we in de loop van het jaar weer beginnen met 
trainen, en zijn er weer wedstrijden mogelijk aan het eind van het jaar. 
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Jaarverslag Zwemopleidingen 
Na de ALV bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Tessa Jonk 

Notulist Maaike Boele 

Budgetbeheerder Tessa Jonk 

Hoofdinstructeur Elementair Vijfmeibad Marieke van Vegten 

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden Vijfmeibad Anne-Marie Meijer 

Hoofdinstructeur Elementair de Zijl Lotte Blankensteijn 

Hoofdinstructeur Zwemmend Redden de Zijl Patrick Veldt 

Examensecretariaat Marieke van Vegten 

 

Het jaar 2020 in vogelvlucht 
Algemeen 

Een gek jaar, zo kunnen we 2020 noemen. Het was het jaar waarin besloten werd dat we niet konden 

zwemmen door het Corona virus. Alle zwembaden moesten dicht en sporten was niet meer toegestaan. 

We waren dan ook erg blij toen we onder strikte voorwaarden weer mochten beginnen. Buiten de commissie 

zwemopleidingen om willen we graag Helianne, Johan en Remco bedanken voor het schrijven en bijhouden van 

de protocollen die hiervoor nodig waren.  

 

Nieuwe materialen 

Dankzij het Rabobank Leiden-Katwijk Wensenfonds konden we dit jaar nieuwe flippers aanschaffen voor de 

beide baden. Er zijn in alle maten nieuwe exemplaren besteld.  

We zijn in de baden begonnen met het gebruiken van de klikkies. De klikkies zijn een hulpmiddel voor kinderen 

om de zwemslag te ontwikkelen. In de klikkies zit een magneet, deze zorgt ervoor dat de kinderen sneller door 

hebben hoe ze de zwemslag moeten maken.  

 

Nieuwe instructeurs 

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

Remco, gefeliciteerd! 

Wij wensen iedereen die nog bezig is aan het diploma veel succes.  

 

Toekomst 

We hopen dat we in het jaar 2021 weer met iedereen kunnen zwemmen in het bad. 
Verder blijft het op momenten lastig op het instructie rooster rond te krijgen. Extra instructie is altijd welkom. 
Voor iedereen die overweegt om voor zijn of haar instructeursdiploma gaat willen we alleen maar zeggen: 
Doen! Mocht het financieel lastig zijn valt hier over praten met de commissie zwemopleidingen of het bestuur.  
Mail ons vooral, dan kijken we samen naar een oplossing. 
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Financieel jaarverslag 2020  

Het afgelopen jaar was voor de Penningmeester een zeer druk jaar, want hoewel de zwembaden stil lagen en er 

geen tot weinig inkomsten binnen kwamen liepen de vaste lasten door.  

De Leidse Reddingsbrigade wil aanspraak maken op elke steunmaatregel waar de Leidse Reddingsbrigade recht 

op heeft. Dit betekent voor de Penningmeester veel extra werk. In 2020 hebben we gebruik kunnen maken van 

de algemene regelingen: 

• de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

• de TVL (2020 zomer – Tegemoetkoming Vaste Lasten) 

Maar daarnaast is het ook gelukt om in overleg met de Gemeente Leiden de kosten voor de badhuur omlaag te 

krijgen, en de huur van Clubhuis de Klos voor 1 kwartaal te laten kwijtschelden. Al deze aanvragen, overleggen 

en regelingen hebben een extra belasting gelegd op het werk van de Penningmeester, want vrijwel geen enkele 

aanvraag of steunmaatregel ging soepel door. Een voorbeeld van zo’n drempel die opgelost moest worden was 

het SBI-nummer van de Leidse Reddingsbrigade. Het SBI-nummer dat ons is toegewezen maakte geen 

onderdeel uit van de standaard toegewezen nummers voor de TOGS. Dankzij lobbywerk van Reddingsbrigade 

Nederland, en de uitingen in de media, telefonische gesprekken met de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (de uitvoeringsorganisatie voor de TOGS), hebben we toch gebruik kunnen maken van deze 

maatregelen. 

 

De Penningmeester wil alle commissies bedanken voor hun flexibiliteit tijdens het afgelopen jaar en met enige 

trots kan ik melden dat we als geheel 2020 afsluiten met een positief resultaat. 
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Financieel jaarverslag Zwemschool Leiden 
Toelichting Winst en verliesrekening 2020 
Helaas heeft Zwemschool Leiden geen aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. 

Gemeente Leiden is de Zwemschool tegemoet gekomen door tijdens de beperkte opening van de zwembaden een 

gereduceerd tarief te rekenen voor de zwembadhuur en de zwembadhuur tijdens de sluiting in niet in rekening 

gebracht. Conform het besluit van de ALV van de Leidse Reddingsbrigade is deze tegemoetkoming gebruikt om de 

zwemmers te compenseren.  

Zwemschool Leiden heeft 2020 met een positief saldo afgesloten. Als vervolg van de verdere splitsing van de 

boekhouding tussen Zwemschool Leiden en de Leidse Reddingsbrigade heeft Zwemschool Leiden met ingang van eind 

2020 een eigen balans. Op deze balans worden de reserveringen en de vooruit ontvangen contributies getoond.  

Zwemschool Leiden reserveert op deze balans de volgende toekomstige verwachte uitgaven: 

• Aanschaf materiaal ZwemABC        € 1000,- 

• Aanschaf promotiemateriaal ZwemABC (mogelijk ism met gemeente Leiden)  € 1000,- 

• Technische bijscholing ZwemABC )        € 1000,- 

 

In 2020 heeft de Zwemschool Leiden één niet begrote uitgave gedaan, namelijk de Technische Bijscholing. Deze is in 

samenwerking en samenspraak met de Leidse Reddingsbrigade georganiseerd, en Zwemschool Leiden heeft conform 

afspraak het gros van de kosten hiervoor gedragen. 

 

Zwemschool Leiden wenst het positief saldo van €1.691,84 te doneren aan de Leidse Reddingsbrigade.  
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Winst en verliesrekening 2020 

    Stichting   Stichting   Stichting 

    Begroting 2020   Corona 2020   Wekelijk 2020 

GBr Omschrijving Debet Credit   Debet Credit   Debet Credit 

4015 Verzekeringen  €       550,00       €       550,00       €       400,00    

4025 Kantoorkosten  €       850,00       €       850,00       €       581,52    

4030 Huur elementair  €  20.000,00       €  14.000,00       €  12.037,38    

4085 Reserveringen              €    3.000,00    

4095 Bankkosten  €       700,00       €       700,00       €       682,80    

4300 Instructiemateriaal  €    1.000,00       €       500,00       €       362,27    

4310 Verzorging zwembad  €       100,00       €       100,00       €              -      

4320 Diplomakosten NRZ  €       600,00       €    1.400,00       €    1.413,47    

4355 Technische bijscholing              €    1.000,00    

4955 
Ledenwerving, promotie & 
drukwerk              €              -      

                    

8015 Contributie Stichting    €  28.000,00       €  21.000,00       €  20.989,28  

8030 Inschrijfgeld stichting                €       110,00  

8320 Diploma opbrengsten NRZ    €       300,00       €       300,00       €         70,00  

                    

  Saldo 2019 € 4.500,00   € 3.200,00   € 1.691,84 

  Totaal baten/kosten 
 €  
28.300,00  

 €  
28.300,00    

 €  
21.300,00  

 €  
21.300,00    

 €  
21.169,28  

 €  
21.169,28  
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Balans 2020 

    31-12-2020 

    Debet Credit 

500 Eigen vermogen    €                   -    

513 Reservering instructiemateriaal    €      1.000,00  

514 Reservering promotiemateriaal    €      1.000,00  

516 Reservering bijscholing    €      1.000,00  

1120 Betaalrekening ING  €      6.553,30    

1121 Spaarrekening ING  €                   -      

1290 Voorziening debiteuren     

1300 Debiteuren  €                   -      

1600 Crediteuren    €                   -    

2061 Vooruit ontvangen contributies Stichting    €      3.553,30  

  Saldo  €                   -      

     €      6.553,30   €      6.553,30  

 

Toelichting begroting 2021  
Door de onduidelijkheid over 2021 zal de begroting over 2021 waarschijnlijk niet zo uitpakken als verwacht. Met het 

oog op de in het verleden aangeboden tegemoetkomingen en de daaruit volgende compensaties verwachten we dat 

onderstaande begroting een duidelijke richting geeft. Zwemschool Leiden het bestuur van de Leidse Reddingsbrigade 

elk kwartaal informeren over de stand van zaken op de onderstaande begroting en streef er naar om 2021 met een 

positief resultaat af te sluiten. 

        

      Begroting 2021 

GBr Omschrijving   Debet Credit 

4015 Verzekeringen    €       500,00    

4025 Kantoorkosten    €       750,00    

4030 Huur elementair    €  14.000,00    

4085 Reserveringen    €              -      

4095 Bankkosten    €       700,00    

4300 Instructiemateriaal    €       500,00    

4310 Verzorging zwembad    €       100,00    

4320 Diplomakosten NRZ    €    1.400,00    

4355 Technische bijscholing       

4955 
Ledenwerving, promotie & 
drukwerk    €       500,00    

     

8015 Contributie Stichting      €  21.000,00  

8030 Inschrijfgeld stichting       

8320 Diploma opbrengsten NRZ      €       300,00  

          

  Saldo 2021   € 2.850,00 

  Totaal baten/kosten    € 21.300,00   € 21.300,00  
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Begroting 2021 Financieel jaarverslag Leidse Reddingsbrigade  
Toelichting winst en verliesrekening 2020 
Zoals in de winst en verliesrekening te zien is heeft de Leidse Reddingsbrigade een klein verlies gemaakt van € 47,25. 

Door de TVL en de TOGS is dit verlies vele malen kleiner dan verwacht. Ook is voor de jaarrekening uitgegaan van de 

maximale kosten voor de zwembadhuur, echter is de verwachting dat deze factuur lager uit zal vallen.  

Met betrekking tot grootboekrekening 8035 opbrengsten subsidies en sponsering wil ik vooraf het volgende 

meegeven. De donatie van Rabobank Clubsupport (€ 1226,26) niet opgenomen in de winst en verliesrekening, maar is 

deze direct geboekt naar de reservering, omdat de uitgaven hiervoor in 2021 gemaakt worden. Het zomerzwemmen, 

en de optie om afstand te doen van de coronacompensatie, heeft de Leidse Reddingsbrigade € 316,80 opgeleverd. De 

subsidie van de gemeente Leiden ter bevordering van de jeugdsport en jeugdsportleden is nog niet in zijn geheel 

toegekend. Een deel van deze subsidie zal pas in 2021 toegekend worden, maar de kosten hiervoor (het 

zomerzwemmen) zijn wel reeds gemaakt. Het toegekende bedrag tot nu toe  

is € 285,60, en dit betreft alleen de jeugdleden.  

In het verlies van de Leidse Reddingsbrigade is een mogelijke bijdrage van Zwemschool Leiden nog niet meegenomen.  

Advies indien bijdrage Zwemschool Leiden 
Bijdrage Zwemschool Leiden    € 1.691,84 

Voorlopig resultaat Leidse Reddingsbrigade  € 47,25 – 

Verwacht resultaat     € 1.644,59 

 

De Penningmeester adviseert de ALV om het verwachte positieve resultaat op de volgende manier te reserveren: 

- €1000,- ten behoeve van & voor activiteiten welke volgen uit de werkgroep Toekomstvisie 

- € 600,- toe te voegen aan de reservering jubileum 

- € 44,59 toe te voegen aan het eigen vermogen 
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Winst en verliesrekening Leidse Reddingsbrigade 2020 
      Begroting 2020   Corona 2020   Werkelijk 2020 

GBr Omschrijving   Debet Credit   Debet Credit   Debet Credit 

4000 Afdracht contributies    €      2.200,00       €      2.000,00       €      2.001,72    

4010 Jaarlijkse activiteiten    €      1.500,00       €      1.000,00       €         343,47    

4015 Verzekeringen    €      1.100,00       €         550,00       €         685,92    

4020 Attentie medewerkers    €         750,00       €         500,00       €         586,98    

4025 Kantoorkosten    €      2.000,00       €         500,00       €         357,15    

4035 Huur zwemmend redden    €      7.500,00       €      7.300,00       €      7.273,23    

4085 Reserveringen    €                -         €                -            

4090 Overige kosten bestuur    €      1.500,00       €      1.000,00       €         324,14    

4095 Bankkosten    €      1.000,00       €         300,00       €         488,00    

4098 Vergaderkosten    €         300,00       €         150,00       €                -      

4100 Huur Klos    €      2.500,00       €      2.000,00       €      1.936,46    

4110 Energie, water en belasting    €      3.000,00       €      3.000,00       €      3.364,28    

4115 Telefoonkosten    €         650,00       €         600,00       €         520,20    

4120 Reinigingsrecht    €         400,00       €         400,00       €         387,36    

4125 Onderhoud de Klos    €      1.000,00       €         500,00       €         429,47    

4155 Contributie VVE    €         300,00       €         300,00       €         287,04    

4300 Instructiemateriaal    €      2.000,00       €         500,00       €         867,53    

4310 Verzorging zwembad    €         100,00       €                -         €                -      

4315 Diplomakosten KNBRD/LRB    €         400,00       €         300,00       €         332,98    

4340 Diplomakosten EHBO    €      1.000,00       €      1.000,00       €         830,00    

4355 Technische bijscholing    €         500,00       €         500,00       €         249,28    

4400 Oefeningen & waterhulpverlening    €      1.500,00       €         365,00       €         302,50    

4405 Onderhoud materiaal    €         700,00       €         200,00       €                -      

4420 Vergunningen en registraties    €           50,00       €         135,00       €         135,00    

4440 Stallingskosten boten    €      1.900,00       €      1.900,00       €                -      

4505 Wedstrijden    €         200,00       €         100,00       €           85,00    

4600 Inkoop consumptiegoederen    €      2.500,00       €      1.300,00       €         743,28    

4605 Inventaris Bar    €         300,00       €         100,00       €           57,08    

4700 Activiteiten    €      2.000,00       €         500,00       €                -      

4951 Ledenwerving, promotie & drukwerk    €         400,00       €         400,00       €         174,24    

4955 Ledenwerving    €         400,00       €         400,00       €                -      

                      

  Totaal kosten    €  39.650,00       €  27.800,00       €  22.762,31    
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      Begroting 2020   Corona 2020   Werkelijk 2020 

GBr Omschrijving   Debet Credit   Debet Credit   Debet Credit 

  Totaal kosten   
 €  
39.650,00      

 €  
27.800,00      

 €  
22.762,31    

8010 Contributie LRB      € 13.000,00       € 11.500,00       € 11.453,84  

8025 Inschrijfgeld LRB            €             -         €       45,00  

8035 Opbrengsten Subsidies      €  1.500,00       €  1.500,00       €     602,40  

8045 Renteopbrengsten                  €       31,78  

8095 Overige opbrengsten      €     500,00       €     500,00       €     294,59  

8100 Huur garage / containers      €  1.900,00       €  1.900,00       €   1.738,40  

8240 Opbrengsten EHBO      €  1.300,00       €  1.150,00       €   1.150,00  

8300 
Diploma opbrengsten 
KNBRD/LRB/ENVOZ      €     500,00       €     300,00       €     300,00  

8365 Opbrengsten Schoolsport      €            -         €     300,00       €     525,00  

8400 Opbrengsten Waterhulpverlening      €  5.000,00       €            -         €     250,00  

  Niet uitgeven stallingskosten      €  1.900,00       €  1.900,00        

8500 Opbrengsten Wedstrijden      €             -         €             -         €             -    

8610 Opbrengsten Bar      €  3.650,00       €  2.000,00       €   1.037,30  

8700 Opbrengsten activiteiten      €     700,00       €     250,00       €     152,50  

8750 Opbrengsten Jubileum Algemeen      €             -               €             -    

8810 Opbrengsten promotie      €             -               €             -    

9001 Incidentele steunmaatregelen      €             -               €   5.134,25  

                      

  Saldo 2020   -€ 9.700,00   -€ 6.500,00   -€ 47,25 

  Totaal baten/kosten    € 9.950,00   €  29.950,00    
 
€21.300,00   €21.300,00    

 
€22.715,06  

 
€22.715,06  
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Toelichting balans Leidse Reddingsbrigade 
Doordat Zwemschool Leiden nu een eigen balans heeft komt de volgende post niet meer terug in de balans op 31-12-

2020: 2061. De bijdrage van het Rabobank Wensenfonds voor clubhuis de Klos is toegevoegd aan reservering groot 

onderhoud. Deze bijdrage wordt in 2021 uitgeven aan het daarvoor bestemde doel. De eindafrekening van Fonds1818 

voor het professionaliseren vrijwilligers toegevoegd aan 534. De kosten hiervan zijn reeds gemaakt in 2018 & 2019. De 

aanschaf van de flippers is deels van de reservering (575) betaald, en deels in de kosten van het lopende jaar 

opgevangen.  

Op de balans is een grote stijging van het bedrag bij de crediteuren te zien. Dit komt omdat de Gemeente Leiden de 

factuur voor de zwembadhuur en huur van Clubhuis de Klos nog niet heeft verstuurd. Wij hebben hiervoor het 

maximale bedrag dat deze factuur wordt gereserveerd, de verwachting is dat de factuur lager zal uitvallen door de 

eerdergenoemde en onderhandelde tegemoetkomingen.  

Ook zijn diverse contributiefacturen over 2020 nog niet betaald. De verwachting is dat het merendeel van deze 

facturen betaald zal worden in 2021. 
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Balans Leidse Reddingsbrigade 
    Balans 31-12-2019 Balans 31-12-2020 

    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 / 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 €     2.917,78    €     2.917,78    

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

500 Eigen vermogen   €   35.243,30    €   34.151,93  

512 Reservering Kantoormiddelen   €     8.849,10    €     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)   €     5.975,00    €     5.975,00  

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

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

534 Professionalisering Vrijwilligers   €     2.079,61    €     4.079,61  

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

550 Reservering groot onderhoud   €     2.670,17    €     3.896,43  

551 Reservering servies   €     1.000,00    €     1.000,00  

555 Reservering instructeursopleiding   €     4.686,25    €     4.686,25  

560 Reservering kleding kader   €     4.000,00    €     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   €     2.200,00    €     2.200,00  

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

575 Reservering Instructiemateriaal   €     2.000,00    €     1.500,00  

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

590 Reservering parkeerkosten   €     1.000,00    €     1.000,00  

1000 Kas penningmeester €     1.213,54    €     1.273,54    

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

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

1110 Betaalrekening Rabobank €     2.126,41    €        610,73    

1120 Betaalrekening ING €     1.832,75    €     2.453,70    

1121 Spaarrekening ING €   82.619,43    €   24.149,81    

1122 Spaarrekening Rabobank €   15.507,05    €   83.508,45    

1190 Kruisposten         

1192 Kruisposten overboekingen         

1290 Voorziening debiteuren         

1300 Debiteuren €     1.276,50    €        615,40    

1400 Waarborgsommen €         93,45    €         93,45    

1600 Crediteuren   €     1.700,40    €     9.150,00  

2060 Vooruitontvangen contributies LRB   €        221,50    €        508,50  

2061 Vooruitontvangen contributies Stichting   €     4.071,50      

  Saldo €     1.091,37      €     1.644,59  

    € 197.574,44  € 197.574,44  € 204.519,02  € 204.519,02  
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Toelichting begroting 2021 Leidse Reddingsbrigade  

2021 is niet als 2020 een lastig jaar om een direct correcte begroting neer te leggen. In de onderstaande begroting is al 

rekening gehouden met een start zonder dat de zwembaden open kunnen voor het Zwemmend Redden, daarnaast 

gaan we er uit voorzorg vanuit dat er wederom geen inkomsten komen door het uitvoeren van bewakingen. In de 

begroting zijn alleen de incidentele steunmaatregelen opgenomen die al toekend waren op het moment van opstellen.  

Helaas is het hierdoor niet gelukt om een begroting neer te leggen met een positief eindresultaat. De commissies is 

gevraagd om grote uitgaven alleen te doen in overleg met het bestuur. De financiële stand van zaken wordt elke 

kwartaal door het Bestuur tegen het licht gehouden om ervoor te zorgen dat we zo dicht mogelijk bij een positief 

resultaat uit komen.  

De ALV wordt gevraagd rekening te houden met een mogelijk positief resultaat van Zwemschool Leiden in het nemen 

van een besluit over de begroting van de Leidse Reddingsbrigade.  

Het advies aan de ALV is om in te stemmen met deze begroting.  

 
Begroting 2021 Leidse Reddingsbrigade 
GBr Omschrijving   Debet Credit 

4000 Afdracht contributies    €    2.000,00    

4010 Jaarlijkse activiteiten    €       750,00    

4015 Verzekeringen    €       550,00    

4020 Attentie medewerkers    €       500,00    

4025 Kantoorkosten    €       500,00    

4035 Huur zwemmend redden    €    7.500,00    

4085 Reserveringen    -   

4090 Overige kosten bestuur    €       500,00    

4095 Bankkosten    €       400,00    

4098 Vergaderkosten    €       100,00    

4100 Huur Klos    €    2.000,00    

4110 Energie, water en belasting    €    3.000,00    

4115 Telefoonkosten    €       600,00    

4120 Reinigingsrecht    €       400,00    

4125 Onderhoud de Klos    €       500,00    

4155 Contributie VVE    €       300,00    

4300 Instructiemateriaal    €       500,00    

4310 Verzorging zwembad    €                -      

4315 Diplomakosten KNBRD/LRB    €       300,00    

4340 Diplomakosten EHBO    €    1.000,00    

4355 Technische bijscholing    €       500,00    

4400 Oefeningen & waterhulpverlening    €       315,00    

4405 Onderhoud materiaal    €       200,00    

4420 Vergunningen en registraties    €       135,00    

4440 Stallingskosten boten    €    1.900,00    

4505 Wedstrijden    €       100,00    

4600 Inkoop consumptiegoederen    €    1.000,00    

4605 Inventaris Bar    €       100,00    

4700 Activiteiten    €       500,00    

4951 Ledenwerving, promotie & drukwerk    €       600,00    

8010 Contributie LRB      €  12.500,00  

8025 Inschrijfgeld LRB      €                -    

8035 Opbrengsten Subsidies & donaties      €    1.500,00  

8045 Renteopbrengsten      €                -    

8095 Overige opbrengsten      €    1.000,00  

8100 Huur garage / containers      €    1.900,00  

8240 Opbrengsten EHBO      €    1.150,00  

8300 Diploma opbrengsten LRB      €       300,00  

8365 Opbrengsten Schoolsport      €       300,00  

8400 Opbrengsten Waterhulpverlening      €                -    

  Niet uitgeven stallingskosten      €    1.900,00  

8500 Opbrengsten Wedstrijden      €                -    
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8610 Opbrengsten Bar      €    2.000,00  

8700 Opbrengsten activiteiten      €       250,00  

8810 Opbrengsten promotie       

9001 Incidentele steunmaatregelen      €    2.000,00  

  Saldo 2020   -€ 1.950,00 

  Totaal baten/kosten    € 24.800,00   € 24.800,00  

 


