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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022 
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De 
vergadering wordt gehouden op maandag 11 april 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 Digitale Informatieavond 19 april 2021; 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 september 2021; 
5. Mededelingen Bestuur 
6. Jaarverslagen: 

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

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

i. Financieel jaarverslag 2021 (verzoek om goedkeuring) 
ii. Balans 

iii. Begroting 2022 
c. Leidse Reddingsbrigade 

i. Financieel jaarverslag 2021 (verzoek om goedkeuring) 
ii. Balans 

iii. Begroting 2022 
8. Bestuursverkiezing, aftredend en/of herkiesbaar zijn: 

▪ Marieke van Vegten  Secretaris, aftredend en herkiesbaar; 

▪ Michel Boom  Bestuurslid communicatie, EHBO/ 2e voorzitter, aftredend en     
herkiesbaar; 

 Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn: 
▪ Jasper Oyen  Bestuurslid WHV; 
▪ Vacature  Algemeen Bestuurslid; 
▪ Vacature  Voorzitter;   

9. Benoeming Kascontrole Commissie; 
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/alv2022. 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
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Notulen van de Informatieavond 19 april 2021 

Datum:    19 april 2021     

Tijd:    20.00 – 22:00 uur 
Plaats:     Digitaal via Teams 

Aanwezig:    Marieke van Vegten, Sylvia Boeff, Jeffrey Veldt, Patrick Jongeleen,  

   Lotte Blankesteijn, Martha Heshusius, Michel Boom, Okke Wisse,   

  Oscar van Dam, Patrick Veldt, Pieter Naber, Reinier van der Vegte,    

 René Boeff, Rense Wisse, Geerte Sierat, Joris Sneyers, Thijs Meilink,    

 Tessa Jonk, Paul de Nobel (vanaf 20.16) 

  

Opening 
Michel start de informatiebijeenkomst om 20:00 uur.  
 
Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
Notulen 
Er zijn geen opmerkingen op dit moment. 
 
Mededelingen bestuur 

• Opleiding vrijwilligers de Vliet; We verzorgen op dit moment een training voor het 
zwembadpersoneel in de Vliet, hiervoor worden we betaald.  

• Leidse Zwemweek gaat weer georganiseerd worden dit jaar; Deze is in de laatste week 
zomervakantie. 

• Zomerzwemmen gaan we organiseren in de zomervakantie in de Vliet 

• Jeffrey is bezig met een werkgroep Toekomstvisie om een nieuw beleidsplan op de stellen. 
Iedereen kan aansluiten, let goed op de mailingen die voorbijkomen.  

 
Jaarverslagen 
Op dit moment zijn er geen opmerkingen over de jaarverslagen.  
 
Financieel 

• Kascontrole is nog niet geweest, dit omdat we niet bijeen mogen komen. Dit komt wanneer we dit 
weer mogen. 

• Jeffrey presenteert de begrotingen en legt zijn keuzes uit. Steunmaatregelen zijn niet geheel 
meegekomen, dit omdat hierover geen zekerheid.  

• Een aantal meevallers hebben we in het 1e kwartaal van 2021 al gehad.  
o Klos is verhuurd als stemlokaal 
o Vrijwilligers de Vliet opleiden 
o Steunmaatregelen.  

 
Bestuursverkiezing 
Joris stelt zich niet herkiesbaar. Er blijven nu een drietal vacstures staan. We zoeken een voorzitter en twee 
algemeen bestuursleden. Mocht je interesse hebben meld je bij (een van) ons.  
 
Kascontrole  
Deze is nog niet gehouden en wordt in de daadwerkelijke ALV besproken. 
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Ledenaantal 
De opzeggingen vallen mee op dit moment. We hebben nog wel een probleem met nieuwe aanwas. 
Advertenties gaan er komen voor Zwemschool Leiden. Dit gebeurt op korte termijn. Richting de 
zomervakantie gaan we een promotiecampagne opstarten voor de LRB.  
 
Bondsvergadering 
Stukken van de bond zijn er nog niet. Wie zou willen deelnemen? Geen reactie vanuit de aanwezigen leden. 
Voor mandaat kunnen we nu niet stemmen. We zullen niet stemmen tijdens de bondsvergadering indien 
dit voorkomt.  
 
Andere mededelingen 

• We gaan een samenwerking aan met de zeeverkenners van de Paulus. Zijn moeten uit hun huidige 
accommodatie. Zij zullen tot einde van het jaar tweemaal de Klos gaan gebruiken. Op 
woensdagavond en zondag. De woensdag is niet iedere week, maar alleen voor vergaderingen.  
Officieel mogen we niet onderverhuren. De gemeente heeft toestemming gegeven tot het einde 
van het jaar. Dit omdat we een andere vereniging willen helpen. De beoogde ingangsdatum was 1 
mei, maar Corona gooit roet in het eten, dit zal nu later zijn, op het moment dat de Klos weer open 
mogen. 
We zijn ook langzaam verder aan het kijken of we eventueel nog een langere samenwerking in zit. 
(nieuw clubhuis?) 

• Het bestuur van de ZwemVierdaagse in op gestapt. Dit is een vertegenwoordiging van alle 
zwemverenigingen, die dit samen organiseren. Dit vanwege een conflict met de gemeente. Als je 
interesse hebt om dit over te nemen horen wij het graag.  

 
Rondvraag 
Rene – knap dat het afgelopen jaar zo stabiel is geweest qua financiën. Michel geeft aan dat dit geheel is te 
danken aan Jeffrey, die dit allemaal aangevraagd heeft. 
 
Reinier – Waar zijn de baliespullen van Jannie? Jeffrey gaat morgen in de Klos kijken en neemt dan 
aanstaande vrijdag de spullen mee naar het bad.  
 
Sylvia – In de Hoorn is winterzwemmen. Hierop is geen reactie gekomen, nadat dit in de groepsapp van de 
Zijl is gezet. Johan en Sam hebben we gereageerd. Het buitenbad is gewoon open en dit wordt verhuurd na 
openingstijd om. Sylvia geeft aan dat ze het jammer vindt dat er geen reactie opgekomen is.  Tessa (en 
Marieke) nemen dit mee naar commissie Zwemopleidingen. 
 
Reinier – In de ALV van 2020 is mij toegezegd dat mijn archiefspullen terug zou krijgen. Kan dit alsnog 
gebeuren. Dit ligt bij Danny. Michel neemt even contact op met Danny.  
 
Paul – Is dit mijn derde keer nu voor de kascontrole? Ja, hierna kun je je herkiesbaar stellen.  
 
Er is nog nieuwe datum voor de officiële ALV. We verwachten dat dit pas richting september zal zijn.  
 
Sluiting: 20:44 
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Notulen van de Informatieavond 20 september 2021 

Datum:    20 september 2021     

Tijd:    20.00 – 22:00 uur 
Plaats:     Clubhuis “De Klos” 
Aanwezig:  Helianne Wisse, Martha Heshusius, Maaike Boele, Remco Streefland, Johan Nijhuis, 

Reinier van der Vegte, Leny van der Vegte, Anne-Marie Meijer, Manon van Egmond, 

Alexander Caspers, Michel Boom, Jeffrey Veldt, Marieke van Vegten, Tessa Jonk, 

Rense Wisse, Karel Boeff, Angelique van Egmond, Boudewijn van Koetsveld van 

Ankeren, Joke van der Poel, Carla Nijhuis, Sam Sierat, Patrick Veldt, Oscar van Dam, 

Jasper Oyen, Patrick Jongeleen, Marga l’Ecluse, Sanne l’Ecluse, Jaap Kolderman 

Aanwezig digitaal: Pieter Naber, Rianne Veldt, Xander Bouwman 

Stemrecht overdragen door: Rene Boeff aan Karel Boeff 
 Pieter Naber aan Marieke van Vegten 

 Rianne Veldt aan Patrick Veldt 

 Paul l’Ecluse aan Marga l’Ecluse 

 Xander Bouwman aan Anne-Marie Meijer 

 Monica Boom aan Michel Boom 

Opening 
Michel start de informatiebijeenkomst om 20:06 uur.  
 
Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
Notulen 
Op bladzijde 4 staat de naam van Marga verkeerd gespeld. Haar naam spel je met een kleine letter l. 
 
Goedgekeurd met dank aan de samensteller.  
 
Mededelingen bestuur 

• Jubilarissen 

Naam Aantal jaar 
actief 

 Naam Aantal jaar 
actief 

Joram 5 jaar  Pascale 5 jaar 

Evelien 6 jaar    

Manon 10 jaar  Lotte 10 jaar 

Remon  20 jaar    

Teun  26 jaar*  Monica 26 jaar* 

Rob 30 jaar  Michel  30 jaar 

Marga 40 jaar    

Tineke 41 jaar*    

*Door een miscommunicatie zijn deze vorig jaar hun presentie misgelopen en ontvangen zij deze 
als nog.  

• Maaike Boele heeft haar instructeursdiploma gehaald en deze wordt uitgereikt.  
 
Jaarverslagen 
Secretariaat:  Er staan xx bij de EHBO. Er is geen stukje ingeleverd door de werkgroep, er zijn 

geen opleidingen geweest.  
Waterhulpverlening:  Onder het kopje opleidingen staat het jaartal 2019, dit moet 2020. 
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Met dank aan de samenstellers.   
 
Financieel 
6a verslag kascontrole 
18-08-2021 is de kascontrole geweest. Ze verzoeken de leden om decharge te verlenen aan 
penningmeester en bestuur over het boekjaar 2020. Dit wordt akkoord bevonden/ 
 
6b Stichting Zwemschool Leiden 

I. Geen vragen vooraf ontvangen. Positief saldo van 1691, 84. Daar zijn een drietal reserveringen 
gedaan.  
Er staat een spelfout wekelijk moet zijn werkelijk. Er is een gedeelte van de inschrijfgeld 
geboekt onder een verkeerd boeknummer.  
Verzoek om goedkeuring wordt goedgekeurd.  

II. Begroting op blz 21 is niet veel meer waard, dit i.v.m. het gekke coronajaar. Er is een nieuwe 
begroting gemaakt, deze is achter in het boekje te vinden. Prognose is €1750,- in de plus, 
hopelijk wordt dit ook werkelijkheid.   
Vraag vanuit de leden: €500,- voor promotie is dit niet weinig? Begroting wordt niet aangepast, 
een eventuele overschrijding wordt met de commissie besproken.  
Vraag vanuit de leden: Moeten we meer zichtbaar zijn op evenementen? Dit wordt 
meegenomen naar de commissie. Toevalligerwijs is dit zaterdag al het geval.  
Begroting wordt aangenomen. 

 
6c Leidse Reddingsbrigade 

I. Geen vragen vooraf gehad. Er is een verlies geleden van ongeveer €47,-, dit is zonder de 
bijdrage van de stichting. Jeffrey benoemt de reserveringen. Deze zijn akkoord.  

II. Balans, daar is niet over te melden. 
III. Begroting is net als die van de stichting herzien ivm het rare coronajaar. Zijn er vragen? 

Complimenten dat er zoveel subsidie is binnengekomen. Contributie is lager, dit omdat we later 
zijn gestart dit jaar. Evenementen starten weer langzaamaan op. Dit is nog niet in de begroting 
meegenomen. We verwachten een positief saldo aan het einde van het jaar.  
Begroting is aangenomen.  

 
 
Bestuursverkiezing 
Joris gaat het bestuur verlaten. Later zullen gepast afscheid nemen.  
We hebben Johan bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur. 
We houden hierbij een 2 vacatures in het bestuur, een voorzitter en een algemeen bestuurslid.  
Johan legt uit waarom hij in het bestuur wil. Hij wil gaan werken aan een betere samenwerking tussen de 
baden.  
 
In de pauze worden de stemmen geteld.  
 
Uitslag verkiezing Johan: 29 voor, 4 tegen, 1 blanco 
 
We feliciteren Johan met zijn zitting in het bestuur.  
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Benoeming Kascontrole  
Remco is aftredend. Pieter en Paul hebben nog zitting in de kascontrole. Remco wil zich herkiesbaar stellen. 
Zijn er aanmeldingen? Nee.  
Remco is benoemd voor een periode van drie jaar. 
 
Toekomstvisie 
Patrick Jongeleen presenteert het stuk toekomstvisie voor de komende jaren. Hij legt kort uit hoe ze tot dit 
stuk gekomen zijn. Er zijn verschillende inspraakavonden en enquêtes geweest die voor input hebben 
gezorgd voor de werkgroep. Zij hebben samen dit stuk gemaakt. In 2025 willen ze wederom een werkgroep 
(De werkgroep bestaat uit: Rense, Helianne, Maaike, Patrick J, Jeffrey en Pieter.) samenstellen om zo een 
document volgend op dit document te maken.  
Opmerking/ vraag vanuit de leden: nieuwe leden krijgen een badeend, zou bijvoorbeeld een reddingsklos 
niet passender zijn? 
Vraag vanuit de leden: we missen eigenlijk hoe je een aan nieuw kader komt. Eigenlijk zijn op zoek  naar 
een gezonde doorstroom tussen de verschillende diploma’s en daarna eventueel richting instructie. Marga 
geeft aan dat ze het hoe mist. Jeffrey geeft aan dit bewust niet beschreven te hebben, dit blijft bij de 
commissies en alle andere vrijwilligers. Marga oppert dat eventueel niveau twee aangeboden kan worden. 
Tessa geeft aan dat dit al onderwerp bij de commissie Zwemopleiding is.  
Johan geeft aan de er weinig bewakende leden zijn, Patrick J geeft aan dat dit door opleiding en nieuwe 
aanwas moet gaan groeien. Martha vraagt zich af wat de stap tot 25 bewakende leden is. Patrick J geeft 
aan dat het niet echt gekaderd is en dat precieze aantallen nu ontbreken. Dit moet over 5 jaar wel duidelijk 
zijn.  
Er volgt discussie over wat de bedoeling met het plan is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit stuk een 
leidraad is en dat we er regelmatig op terugkijken en de behaalde doelstellingen vieren.  
 
Veel complimenten voor het stuk.  
 
Jaarstukken REDNED 
De bondsvergadering is digitaal geweest. Belangrijkste mededeling was dat de instructeursopleiding weer 
gaat veranderen. 
 
Vraag of er mandaat is voor een eventuele contributieverhoging. Dit is akkoord. 
 
Rondvraag 
Martha: de douches in het zwembad doen het niet. Jeffrey heeft beheer gemaild. Er zijn onderdelen 
besteld, dit heeft echter een leveringsprobleem. Hoe lang het gaat duren weten we niet. 
 
Jaap: Zijn er nog leden in Limburg geweest? Patrick J, Maaike, Cris en Esmaralda zijn geweest op een van de 
laatste dagen en hebben daar dijkwacht gelopen. We hebben twee dagen paraat gestaan en een dag inzet 
gehad. Jaap zijn dit soort dingen niet relevant voor alle leden, zodat we weten wat we nog meer doen. 
Michel: het is lastiger om dit stukje voor elkaar te krijgen, dan het te versturen. Jeffrey: ik verstuur 
regelmatig nieuwsbrieven, als er stukjes aangeleverd worden kan dit vaker.  
  
Reinier: op de inschrijving staat een vraag of ouders willen helpen. Wordt hier iets meegedaan? Jeffrey 
geeft aan hierachter aan te gaan, wel blijkt dat veel ouders niet weten waarop ze ja zeggen. 
Er is in de Vliet gezwommen in de vakantie. Was hiervoor veel animo? Jeffrey geeft aan de belangstelling 
groter was dat vorig jaar. Het is tweeledig, enerzijds ledenwerving en anderzijds een bedankje naar je 
leden. Was de aanloop vanuit beiden baden? Ja dit was zo. Er is verwarring wat het verschil is tussen de 
lessen (tot de zomervakantie) en het zomerzwemmen (in de vakantie).  
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Zwemvierdaagse commissie is afgesloten en in de oude vorm bestaat dit niet meer. Dit is overgegaan naar 
de gemeente.  
 
Vaststellen datum en plaats volgende vergadering 
De nieuwe vergadering is op maandag 11 april 2022, om 20:00 uur in de Klos. 
 
Sluiting. 21:31 
Michel biedt iedereen een drankje aan en wenst iedereen een veilige thuisreis.  
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Jaarverslagen 2021 
Jaarverslag Bestuur 
Na de ALV bestond het bestuur uit: 

Voorzitter Vacant 

Secretaris Marieke van Vegten 

Penningmeester Jeffrey Veldt 

Bestuurslid Zwemopleiding Tessa Jonk 

Bestuurslid Waterhulpverlening Thessa de Keizer 

Bestuurslid Communicatie & 2de voorzitter Michel Boom 

Bestuurslid Communicatie Michel Boom 

Bestuurslid Activiteiten Thessa de Keizer 

Bestuurslid Wedstrijden Rense Wisse 

Bestuurslid Facilitaire Zaken Jeffrey Veldt / Johan Nijhuis 

 
Het bestuur werd bijgestaan door Monica Boom als financieel adviseur en Agnes van Dam, Evelien 
Stuifzand, Rob Hogendorp en Monica Boom als vertrouwenspersonen.  
 
Het jaar 2021 in vogelvlucht 
Het jaar 2021 is helaas weer een gek Corona jaar geweest, met verschillende lockdowns en strenge 
overheidsmaatregelen zeker met betrekking tot de zwembaden. We hebben als bestuur, maar zeker onze 
penningmeester weer een grote uitdaging gekend in alle contributieverrekingen.  
Daarnaast hebben we veel nieuwe maatregelen gekend. We begonnen met strenge lockdown, waarbij we 
weinig konden. Vanaf maart mochten we de lessen voor ZwemABC weer opstarten en later ook de lessen 
voor de Reddingsbrigade buiten in de Vliet. Na de zomervakantie konden we allemaal weer naar binnen en 
hebben we tot en met november gezwommen. Wel moesten leden een QR-code kunnen tonen/ scannen. 
Gelukkig veel begrip, maar ook zeker wat on tevreden ouders. Dank voor degene die aan de telefoon al 
deze mensen zo netjes mogelijk te woord hebben gestaan. Dit was zeker niet makkelijk! 
Daarna volgende in december helaas weer een lockdown en moesten we eerder met het zwemseizoen 
stoppen.  
 
We hebben getracht medewerkers, leden en ouders zoveel mogelijk mee te nemen in alle communicatie. 
Gelukkig hebben we veel begrip gekend van jullie!  
 
Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Nederland 
Dit jaar is er geen afvaardiging van de LRB naar de bondsvergadering geweest. 
 
Komend jaar 
2022 wordt wederom een gek jaar door het Coronavirus. We zijn al gestart met een lockdown / dicht 
zwembad.  Hopelijk is dit de laatste keer dat dit gebeurd. 
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Jaarverslag Communicatie 
Na de ALV bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Michel Boom 

Algemeen lid Pieter Naber 

Algemeen lid Remco Streefland 

Hoofd social media Manon van Egmond 

Hoofd traditionele media  

Notulist  

Budgetbeheerder  

 
Het jaar 2021 in vogelvlucht 
Voor 2021 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. 
 
Door het jaar heen hebben we ondersteund met communicatie omtrent maatregelen ivm de pandemie en 
zomerzwemmen. 
 
In 2021 zijn we vaker actief geweest op social media dankzij onze nieuwste commissielid Manon van 
Egmond. Dit heeft gezorgd voor meer verkeer en interactie op vooral Instagram en Facebook. 
 
Een vooruitblik 
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 Veldt  

Budgetbeheerder Remco Streefland 

Algemeen lid Arianne Hommes 

Algemeen lid Danny Captein 

Algemeen lid Jesse Hofstee 

 

Het jaar 2021 in vogelvlucht 
In 2021 heeft de commissie facilitair de kozijnen van de Klos aan de buitenkant geschilderd, en het 
cursuslokaal in een nieuw jasje gestoken. Voor het cursuslokaal zijn de audio&visuele middelen geüpgraded 
en is een mooi presentatie whiteboard opgehangen. 
 
Daarnaast is het clubgebouw in 2021 voor het eerst gebruikt als stemlokaal en als tellocatie. De afspraken 
de commissie heeft de samenwerking als zeer positief ervaren, en ook de gemeente kijkt hier zo op terug. 
We zijn benaderd om in 2022 ook als stemlokaal te dienen voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
Dit jaar mocht de commissie facilitaire zaken een wens aandragen voor de Rabobank Clubsupportactie, we 
hebben hiervoor het verduurzamen van het clubhuis gekozen met het oog op de toekomst (gelukkig staat 
het energiecontract voor 3 jaar vast). Met een bijdrage van ruim 300 euro gaan we in 2022 een nieuwe 
koelkast en vriezer aanschaffen welke fors minder energie gaan verbruiken dan de huidige. Daarnaast heeft 
de gemeente aangeboden een energiescan te komen doen in clubhuis de Klos en ons te adviseren over 
manieren hoe we verder kunnen verduurzamen.  
 
Ook willen wel als commissie jullie op de hoogte houden van de samenwerking met de Zeeverkennersgroep. 
Zoals elke nieuwe samenwerking zijn er wat opstartproblemen geweest, afspraken die we wederzijds 
hebben moeten verduidelijken. Maar de ervaringen zijn dusdanig positief dat we besloten hebben om voor 
2022 te verlengen.  
 
Een blik vooruit 
De commissie gaat in 2022 versterkt worden met Johan Nijhuis. In maart gaan we als stemlocatie fungeren 
(voor 3 dagen), en in de zomer van 2022 staat er een grote buitenklus (het groene schilderwerk) op de rol, 
hiervoor kunnen we iedereens hulp gebruiken. Daarnaast zal de commissie facilitair het oude herentoilet 
ombouwen tot een nette kast, en afstemmen met de andere commissies over openstaande klussen die nog 
opgepakt moeten worden.  
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Jaarverslag Activiteiten 
Na de ALV bestond de commissie uit: 

Bestuursvertegenwoordiger Thessa de Keizer 

Algemeen lid Pauline Streefland 

Algemeen lid Carla Nijhuis 

Algemeen lid Angelique van Egmond 

Budgetbeheerder Remco Streefland 

  
Het jaar 2021 in een vogelvlucht 
In het jaar 2021 hebben we helaas ook veel last gehad van de verschillende lockdowns en Coronaregels, 

waardoor veel van onze plannen niet door hebben kunnen gaan. Gelukkig ziet het ernaar uit dat we in 2022 

weer meer kunnen en mogen. Echter hebben we aan het einde van 2021 het Pietenzwemmen in Het 

Vijfmeibad wel kunnen laten doorgaan. Helaas kon dat ivm de lockdown niet doorgaan in zwembad De Zijl,  

maar daar hebben we een leuk alternatief op verzonnen. Daarnaast willen we graag het kidsuitje van 2021 al 

het begin van 2022 gaan organiseren. Andere activiteiten die op de planning staan zijn: 

- Jeugdkamp (samenwerking commissie activiteiten) 

- Taptoe 

- Sinterklaas 

- Kerststukjes maken 

Daarnaast zijn wij op zijn naar leden die graag een keer hun goede ideeën voor een activiteit willen komen 

vertellen of zelfs willen aansluiten bij de commissie!  Dus ben jij ok ken jij iemand met een leuk idee voor een 

activiteit spreek dan een van de commissieleden aan of mail naar activiteiten@leidserb.nl 

  

mailto:activiteiten@leidserb.nl
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Jaarverslag Secretariaat 
Na de ALV bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Marieke van Vegten 

Notulist  
Budgetbeheerder  
Algemeen lid Ria van Koetsveld van Ankeren 

Algemeen lid Rene Boeff 

 
Examenaantallen t/m 2021 

Examen jaaroverzicht 2017 2018 2019 2020 2021 

Diploma's       

Diploma  NRZ A 70 51 53 26 39 

Diploma  NRZ B 55 62 49 28 31 

Diploma  NRZ C 24 39 40 15 17 

Totaal NRZ 149 152 142 69 87 

      
Junior Redder 1 - 2 5 - 10 

Junior Redder 2 15 2 15 - 6 

Junior Redder 3 19 8 2 - 7 

Junior Redder 4 5 13 6 - 2 

Zwemmend Redder 1 2 5 9 - 5 

Zwemmend Redder 2 17 5 4 - 5 

Zwemmend Redder 3 - 14 8 - 2 

Zwemmend Redder 4 12 - 9 - 1 

Life Saver 1 8 8 6 - - 

Life Saver 2 1 3 5 - - 

Life Saver 3 7 - 3 - - 

Survival 1 6 - - - - 

Survival 2 11 - - - - 

Survival 3 19 - - - - 

Reddingscertificaat LRB 1 10 - - - - 

Reddingscertificaat LRB 2 4 - - - - 

Reddingscertificaat LRB 3 2 - - - - 

Dolfijn Brons 4 - - - - 

Dolfijn Zilver 2 - - - - 

Dolfijn Goud 13 - - - - 

Totaal 157 60 72 0 38 

In 2020 kon er vanwege Corona geen examen voor de reddingsbrigade afgenomen worden. In 2021 kon dit voor de 
LifeSavers helaas nog steeds niet ivm geldig EHBO. 
 
EHBO 
Na de ALV bestond de werkgroep uit: 

Bestuurscoördinator Michel Boom 

Algemeen lid Rianne Veldt 

Algemeen lid Cris Amende 

Algemeen lid Patrick Veldt 

 
Dit jaar is er geen nieuwe opleiding gestart vanwege Corona. Wel is er een herhaling reanimatie geweest voor de 
leden die al EHBO hebben.  
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Ledenaantal 

 Jan 2018* Jan 2019* Jan 2020* Jan 2021* Jan 2022* 

Lessers 240 222 206 194 180 

Juniorleden 85 82 85 86 211 

Seniorleden 102 100 96 103 

65-plussers 12 19 12 11 

Ereleden 5 4 7 8 8 

Donateurs 2 1 1 1 1 

Totaal: 446 424 407 403 399 

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

Bestuurscoördinator Thessa de Keizer 

Algemeen lid Sam Sierat 
Algemeen lid Joram Slingerland 
Algemeen lid Danny Captein 

Algemeen lid Quirine de Kloet 

Algemeen lid Robin Heijmans 

  
Het jaar 2021 in vogelvlucht   
Bewakingen   
In het jaar 2021 zijn er heel veel evenementen afgelast hierdoor hebben we niet zoveel inzetten gehad dit 
jaar. Echter hebben we dit jaar 22 activiteiten gehad. Hiervan waren er 10 keer buitensport activiteiten en 12 
andere bewakingen.   
  
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 2022 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 partij die met ons wil samenwerken.   
  
Nationale Reddingsvloot (NRV) en Regionale Veiligheidsvoorziening Reddingsbrigade (RVR)   

In 2021 hebben wij de eerste NRV inzet gedaan bij de watersnoodramp in Limburg in juli 2021.  

In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 juli zijn wij gealarmeerd voor daadwerkelijk inzet, hierbij 
heeft een ploeg LRB-ers stanby gestaan op donderdagochtend. Deze dag hebben wij geen inzet gepleegd 
maar bleven waakzaam. De daadwerkelijke inzet voor onze NRV vlet was op zaterdag 17 juli 's avonds, 
waarbij een ploeg samen met de andere NRV eenheden uit onze regio (Leiderdorp, Noordwijk en Gouda) 
naar de verzamellocatie nabij Roermond gingen. Op zondag zijn we ingezet in het veld, wat bestond uit 
wachten wat komen ging en diverse plaatsen/dijken controleren. Op zondagavond 18 juli kwam de NRV 
ploeg retour naar Leiden.  

  

mailto:waterhulpverlening@leidserb.nl
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Jaarverslag Zwemopleidingen en Wedstrijden 
Na de ALV van april bestond de commissie uit: 

Bestuurscoördinator Tessa  

Notulist Maaike   

Budgetbeheerder Allen   

Hoofdinstructeur Vijfmeibad Anne-Marie en Marieke  

Hoofdinstructeur de Zijl Lotte en Patrick  

Examensecretariaat Marieke 

Wedstrijden  Rense  

 
Het jaar 2021 in vogelvlucht 
Algemeen 

Het tweede jaar waarin COVID-19 ons belemmerde in wat wij zo graag doen. Zwemles geven en zwemles 

krijgen. Meerdere keren mochten we niet zwemmen en was het afwachten tot het verlossende antwoord. 

Zwemmen is weer toegestaan. Toch hebben we, ondanks de sluitingen van het bad, veel kinderen klaar 

kunnen stomen voor het diploma.  

 

In de Zijl zijn we teruggegaan van vier uren les naar drie uren les met wisseltijd. We hebben gehoord dat dit 

bij zowel de instructeurs als bij de ouders zorgt voor meer rust in het bad.  

 

Nieuwe instructeurs 

In het afgelopen jaar heeft Maaike haar instructeur niveau 3 diploma behaald. Gefeliciteerd!  

 
Bedankt: 
Wij willen onze dankbaarheid uitspreken naar iedereen die in deze tijd zo flexibel is geweest en telkens is 

meegegaan met alle nieuwe maatregelen die er telkens waren.  

Wij als commissie hopen dat het jaar 2022 een stabieler jaar gaat worden voor de zwembranche. Geen 

nieuwe lockdown en geen nieuwe maatregelen.  

Mochten jullie nog leuke/nieuwe ideeën hebben voor de lessen, of opleiding voor de (hulp)instructeurs laat 

dit de commissie dan vooral weten. Dit vinden wij alleen maar leuk! Dit kan naar 

zwemopleidingen@leidserb.nl, of via een van de commissieleden in het bad.  

 

Wedstrijden 

Helaas voor de 2e jaar op rij zijn veel wedstrijden en evenementen niet doorgegaan. Ook vanwege het vele 

sluiten van het zwembad zijn veel lessen niet door kunnen gaan en ging de prioriteit naar het NRZ en de 

zwemmend redden lessen. Gelukkig is er inmiddels weer genoeg ruimte om te wedstrijd zwemmen alhoewel 

het van 4 naar 3 lesuren dit wel wat lastiger maakt. Voor aankomend jaar is de verwachting dat 

evenementen wel weer door gaan en we weer aan wedstrijden mee kunnen doen. 
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Financieel jaarverslag 2021 

2021 was een jaar met veel hoofdbrekens voor de Penningmeester. Veel telefoontjes over regelingen, 
navraag doen over financiële afspraken met de gemeente Leiden, en veel omgaan met onzekerheid. Een 
bijkomstig nadeel was dat er in 2021 verassend veel betalingen van leden later gedaan werd, of leden die 
het niet eens waren met de hoogte van de tegemoetkoming (100% van de kosten die we niet uitgegeven 
hebben is teruggegeven.) 
 
Als Penningmeester hoop ik vooral dat 2022 en verder normalere jaren worden met gezonde drukte aan het 
versturen van facturen voor evenementen, betalen van facturen voor activiteiten, en veel minder tijdelijke 
tegemoetkomingsregelingen met hoge verantwoordingsdruk.  
 

Financieel jaarverslag Zwemschool Leiden 
Toelichting Winst en verliesrekening 2021 
Stichting Zwemschool Leiden heeft ondanks het tweede jaar met bijzondere omstandigheden een net 
positief resultaat gehaald. Dit komt door meevallers vanuit de gemeente Leiden welke de lessen tijdens de 
lockdown niet in rekening heeft gebracht.  
Stichting Zwemschool Leiden stelt voor het batig saldo van € 5630,95 over te hevelen naar de Leidse 
Reddingsbrigade. 
 
 

Winst en verliesrekening 2021 

   Zwemschool Leiden 

   Realisatie 2021 

GBr Omschrijving  Debet Credit 

4015 Verzekeringen   € 149,55   

4025 Kantoorkosten   € 500,00   

4030 Huur elementair   € 13.389,09   

4085 Reserveringen   € -     

4095 Bankkosten   € 321,12   

4300 Instructiemateriaal   € -     

4310 Verzorging zwembad   € -     

4320 Diplomakosten NRZ   € 204,93   

4355 Technische bijscholing   € -     

4955 
Ledenwerving, 
promotie & drukwerk   € -     

     

 Totaal pagina 1   € 14.564,69   

    

GBr Omschrijving  Debet Credit 

 Totaal debet   € 14.564,69   

8015 Contributie    € 20.095,64  

8030 Inschrijfgeld    € 5,00  

8320 
Diploma opbrengsten 
NRZ    € 95,00  

    

 Saldo 2021  € 5.630,95 

 Totaal baten/kosten   € 20.195,64   € 20.195,64 
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Balans 2021 
 

  31-12-2020 31-12-2020 

  Debet Credit Debet Credit 

500 Eigen vermogen   € -      € -    

513 
Reservering 
instructiemateriaal   € 1.000,00    € 1.000,00  

514 
Reservering 
promotiemateriaal   € 1.000,00    € 1.000,00  

516 Reservering bijscholing   € 1.000,00    € 1.000,00  

1120 Betaalrekening ING  € -      € 6.610,52   

1121 Spaarrekening ING  € 6.553,30     

1290 Voorziening debiteuren     

1300 Debiteuren  € -      € -     

1600 Crediteuren   € -      € -    

2061 
Vooruitontvangen 
contributies Stichting   € 3.553,30   € -     € 3.610,52  

 Saldo  € -      € -     

   € 6.553,30   € 6.553,30   € 6.610,52   € 6.610,52 
Begroting 2022 

   Zwemschool Leiden 
   Begroting 2022 

GBr Omschrijving  Debet Credit 

4015 Verzekeringen   € 500,00   

4025 Kantoorkosten   € 1.000,00   

4030 Huur elementair   € 21.000,00   

4085 Reserveringen   € -     

4095 Bankkosten   € 1.000,00   

4300 Instructiemateriaal   € 1.000,00   

4310 Verzorging zwembad   € 200,00   

4320 Diplomakosten NRZ   € -     

4355 Technische bijscholing   € 2.000,00   

4955 Ledenwerving, promotie & drukwerk   € 1.000,00   

     

 Totaal debet   € 27.700,00   

    

GBr Omschrijving  Debet Credit 

 Totaal debet   € 27.700,00   

8015 Contributie    € 35.000,00  

8030 Inschrijfgeld    

8320 Diploma opbrengsten NRZ    € 200,00  

    

 Saldo 2021  € 7.500,00 

 Totaal baten/kosten   € 35.200,00   € 35.200,00 
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Begroting 2022 Financieel jaarverslag Leidse Reddingsbrigade  
Toelichting winst en verliesrekening 2021 
In 2021 heeft de Leidse Reddingsbrigade een aantal financiële meevallers gehad.  
Zo is er een grote inzet geweest tijdens de 3 oktoberviering in de gemeente Leiden, zijn de huurkosten van 
de Klos in Q4 niet in rekening gebracht door de gemeente Leiden, en is er optimaal gebruik gemaakt van de 
TVL-regeling en de periodes dat de vereniging het recht op had.  
Helaas hebben diverse activiteiten geen doorgang kunnen vinden, dit vinden we erg jammer en hier hebben 
we rekening mee gehouden met het voorstel tot reserveren van het batig saldo.  
We stellen voor om een bedrag van, te reserveren voor: 
€ 3000,-  diverse kaderactiviteiten (2022-2023) 
€ 7500,- 105 jarig jubileum 
€ 3000,- Toekomstvisie activiteiten
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Winst en verliesrekening Leidse Reddingsbrigade 2021 
 

  Brigade 
  Realisatie 2021 

GBr Omschrijving Debet Credit 

4000 Afdracht contributies  € 2.021,66   

4010 Jaarlijkse activiteiten  € -     

4015 Verzekeringen  € 936,37   

4020 Attentie medewerkers  € -     

4025 Kantoorkosten  € 118,86   

4035 Huur zwemmend redden  € 5.516,79   

4085 Reserveringen   

4090 Overige kosten bestuur  € 727,72   

4095 Bankkosten  € 247,04   

4098 Vergaderkosten  € -     

4100 Huur Klos  € 520,00   

4110 Energie, water en belasting  € 1.582,55   

4115 Internet  € 563,58   

4120 Reinigingsrecht  € 367,51   

4125 Onderhoud de Klos  € 1.025,23   

4155 Contributie VVE  € 292,80   

4300 Instructiemateriaal  € 13,00   

4310 Verzorging zwembad  € -     

4315 Diplomakosten KNBRD/LRB  € 401,74   

4340 Diplomakosten EHBO  € 1.087,20   

4355 Technische bijscholing  € -     

4400 Oefeningen & waterhulpverlening  € 1.741,24   

4405 Onderhoud materiaal  € -     

4420 Vergunningen en registraties  € 77,00   

4440 Stallingskosten boten  € -     

4505 Wedstrijden  € -     

4600 Inkoop consumptiegoederen  € 270,51   

4605 Inventaris Bar  € 1.375,00   

4700 Activiteiten  € -     

4951 Ledenwerving, promotie & drukwerk  € -     

    

 Totaal debet  € 18.885,80   
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  Brigade 
  Realisatie 2021 

GBr Omschrijving Debet Credit 

 Totaal pagina 1  € 18.885,80   

8010 Contributie LRB   € 8.655,10  

8025 Inschrijfgeld LRB   € -    

8035 Opbrengsten Subsidies   € 4.579,31  

8045 Renteopbrengsten   € 7,13  

8095 Overige opbrengsten   € 2.182,76  

8100 Huur garage / containers   € 1.821,45  

8240 Opbrengsten EHBO   € 760,00  

8300 Diploma opbrengsten KNBRD/LRB/ENVOZ   € 332,50  

8365 Opbrengsten Schoolsport   € -    

8400 Opbrengsten Waterhulpverlening   € 3.337,00  

 Niet uitgeven stallingskosten   

8500 Opbrengsten Wedstrijden   € -    

8610 Opbrengsten Bar   € 194,60  

8700 Opbrengsten activiteiten   € -    

8750 Opbrengsten Jubileum Algemeen   € -    

8810 Opbrengsten promotie   € -    

9001 TOGS/ TVL   € 4.738,05  

    

 Saldo  € 7.722,10 

 Totaal baten/kosten  € 26.607,90   € 26.607,90 

 
Toelichting balans Leidse Reddingsbrigade 
551 – reservering tbv aanschaf nieuwe koelkast en vriezer met sponsoring Rabobank wensenfonds 2021 
aangevuld.  
 
1001 & 1002 – zoals benoemd in de ALV 2021 zijn deze twee kassen leeg en worden niet meer gebruikt. 
Het minimale aan contante betaling voor het afzwemmen is met de Kas penningmeester of dmv 
overboekingen uitgevoerd. 
 
1600 – dit betreft de facturen van de badhuur Q4 2021. Deze zijn door de gemeente pas in 2022 verzonden.  
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Balans Leidse Reddingsbrigade 

  Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021 

  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   € 34.151,93   € -     € 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   € 4.079,61   € -     € 4.079,61  

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

550 
Reservering groot 

onderhoud   € 3.896,43   € -     € 3.896,43  

551 Reservering servies   € 1.000,00   € -     € 2.250,00  
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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   € 1.500,00   € -     € 1.500,00  

580 
Reservering nieuw 

clubgebouw   € 2.500,00   € -     € 2.500,00  

590 Reservering parkeerkosten   € 1.000,00   € -     € 1.000,00  

 reserveringen stichting     

1000 Kas penningmeester  € 1.273,54    € 604,56   € -    

1001 Kas de Zijl  € 166,85     

1002 Kas 5mei  € 486,31     

1110 Betaalrekening Rabobank  € 610,73    € 773,08   € -    

1120 Betaalrekening ING  € 9.007,00    € 9.856,06   € -    

1121 Spaarrekening ING  € 24.149,81    € 27.149,81   € -    

1122 Spaarrekening Rabobank  € 83.508,45    € 83.515,58   € -    

1190 Kruisposten     

1192 Kruisposten overboekingen    € 3.500,00   € -    

1290 Voorziening debiteuren     

1300 Debiteuren  € 615,40    € 1.693,40   € -    

1400 Waarborgsommen  € 93,45    € 93,45   € -    

1600 Crediteuren   € 9.150,00   € -     € 7.116,25  

2060 
Vooruitontvangen 

contributies LRB   € 508,50   € -     € 690,20  

2061 
Vooruitontvangen 

contributies Stichting     

 Saldo   € 1.644,59    € 16.074,34  

   € 211.072,32   € 204.519,02   € 218.346,72   € 218.346,72 
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Begroting 2022 Leidse Reddingsbrigade 

  Begroting 2022 

GBr Omschrijving Debet Credit 

4000 Afdracht contributies  € 2.000,00   

4010 Jaarlijkse activiteiten  € 1.000,00   

4015 Verzekeringen  € 550,00   

4020 Attentie medewerkers  € 500,00   

4025 Kantoorkosten  € 500,00   

4035 Huur zwemmend redden  € 8.000,00   

4085 Reserveringen  € -     

4090 Overige kosten bestuur  € 1.000,00   

4095 Bankkosten  € 200,00   

4098 Vergaderkosten  € -     

4100 Huur Klos  € 2.500,00   

4110 
Energie, water en 

belasting  € 2.500,00   

4115 Internet  € 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  € 750,00   

4355 Technische bijscholing  € 500,00   

4400 
Oefeningen & 

waterhulpverlening  € 1.500,00   

4440 Stallingskosten boten  € 2.000,00   

4505 Wedstrijden  € 100,00   

4600 
Inkoop 

consumptiegoederen  € 2.000,00   

4605 Inventaris Bar  € 200,00   

4700 Activiteiten  € 500,00   

4951 
Ledenwerving, promotie & 

drukwerk  € 600,00   

    

 Totaal debet  € 29.500,00   

    

  Brigade 
  Begroting 2022 

GBr Omschrijving Debet Credit 

 Totaal debet  € -     

8010 Contributie LRB   € 13.500,00  



 

 
Algemene Leden Vergadering 

 

 
 

 

8025 Inschrijfgeld LRB   € -    

8035 Opbrengsten Subsidies   € 1.500,00  

8045 Renteopbrengsten  - 

8095 Overige opbrengsten   € 1.000,00  

8100 Huur garage / containers   € 2.500,00  

8240 Opbrengsten EHBO   € 1.150,00  

8300 
Diploma opbrengsten 

KNBRD/LRB/ENVOZ   € 100,00  

8365 Opbrengsten Schoolsport   € 250,00  

8400 
Opbrengsten 

Waterhulpverlening   € 3.000,00  

 
Niet uitgeven 

stallingskosten   € 2.000,00  

8500 Opbrengsten Wedstrijden   € -    

8610 Opbrengsten Bar   € 3.000,00  

8700 Opbrensten activiteiten   € 500,00  

8750 
Opbrengsten Jubileum 

Algemeen   

8810 Opbrengsten promotie   

9001 TOGS/ TVL   € -    

    

 Saldo  -€ 1.000,00 

 Totaal baten/kosten  € 28.500,00   € 28.500,00 

 


