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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017  
 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 

Leiderdorpse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op woensdag 19 april 

2017 in het restaurant van “De Does" te Leiderdorp. Aanvang 20.30 uur. 

 

 

AGENDA 

 

 1 - Opening; 

 

 2 - Ingekomen stukken; 

 

 3 - Notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2016; 

 

 4 - Mededelingen bestuur; 

 

 5 - Jaarverslagen: 

 Bestuur, 

 Technische commissie; 

 

 6 -  Financieel jaarverslag 2016; 

 

 7 -  Verslag kascontrole commissie en goedkeuring financieel verslag; 

 

 8 -  Begroting 2017; 

 

 9 -  Bestuursverkiezing: 

  Bas Verdegaal  : Aftredend & niet herkiesbaar 

  Piet Vis   : voordracht nieuwe penningmeester 

  Remon Eijsackers   : Aftredend & herkiesbaar 

      

10 -  Benoeming Kascontrolecommissie, aftredend is Dorien van der Meer;  

 

11 -  Jaarstukken RedNed, bondsmededelingen; 

 

12 -  Rondvraag; 

 

13 -  Vaststellen datum en plaats volgende vergadering; 

 

14 - Sluiting. 

 

 

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf woensdag 8 maart 2017 

verkrijgbaar aan de tafel in het zwembad. Eventuele kandidaten voor de bestuurs-

verkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 22 maart 2017 bij het bestuur binnen 

te zijn. Adres: Amaliaplein 40, 2351 PV Leiderdorp of per email 

info@leiderdorpsereddingsbrigade.nl.  

mailto:info@leiderdorpsereddingsbrigade.nl
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Notulen ALV Leiderdorpse Reddingsbrigade, d.d. 25 mei 2016. 
 
Datum:  25 mei 2016 
Plaats:  “De Does”, restaurant te Leiderdorp 
Aanvang: 20.30 uur 
Aanwezig: Remon Eijsackers - voorzitter  

Caroline van Eck – secretaris (notulen) 

Liesbeth kersbergen - bestuurslid 
Angela Caspers - bestuurslid 
Petra van der Meer - bestuurslid 
Bastiaan Verdegaal - bestuurslid 

 Margret Ammerlaan, Mirjam Lambooij,  Jos Slingerland,  Marco de 
Ridder, Marjanne Addink, Dhr. Pleij, Dorien van der Meer, Sander 
Parlevliet,  

 
Afwezig met kennisgeving: Ellie van Oosten - penningmeester 
 

1) Opening: 
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom en een speciaal welkom 
aan onze ereleden Dhr. Pleij en Jos Slingerland.  
 

2) Ingekomen stukken: 
De vergaderstukken voor de Algemene ledenvergadering van de bond d.d. 28-5-2016 zijn binnen. 
 
3) Notulen algemene leden vergadering 20 mei 2015: 
Geen opmerkingen, de notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

4) Mededelingen bestuur: 
Reddingsbrigade Nederland heeft per 1 september 2015 de Licentieregeling ingevoerd. Door middel van de 
licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland er voor zorgen dat iedereen met een lifeguard diploma, een 
instructeurs diploma of official is, “vakbekwaam” laten blijven. Wat houdt dit nou daadwerkelijk in?? Een ieder met 
een van de bovengenoemde diploma’s zal een aantal uren per jaar moeten maken welke door de vereniging 
geregistreerd zullen worden. De vereniging kan dan een verklaring afgeven waarmee je diploma’s geldig blijven. 
Let dus goed op dat je die uren ook daadwerkelijk maakt!! Voor meer informatie kan je terecht bij de technische 
commissie.  

 

Bij agenda punt 12 wordt toegevoegd het wijzigen van het huishoudelijk regelemnt en de statuten 
zoals aan een iedre verstuurd.  
  
5) Jaarverslag technische commissie: 
Geen opmerkingen, het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
6) Financieel jaarverslag 2015: 

Geen opmerkingen, het financieel jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
7) Verslag kascontrole commissie en goedkeuring financieel verslag: 
Zitting in de kascontrole hadden Jos Slingerland en Dorien van der Meer. Dorien en Jos hebben 
gezamenlijk de kas gecontroleerd. De kascontrole commissie meld dat alles er keurig netjes uitzag 
en de boeken gecontroleerd te hebben en deze geen aanleiding gaven tot van belang zijnde 
opmerkingen. De voorzitter leest de verklaring van de kascontrole voor. 

De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 
 

8) Begroting 2016: 
Op de nieuwe begroting 2016 zijn geen opmerkingen, verder wordt de begroting zonder 
wijzigingen goedgekeurd. 
 

Door onze financiële situatie heeft het bestuur besloten geen contributieverhoging door te voeren.  
Bij deze een overzicht: 
Lidmaatschap senior en junior:  Contributie inclusief toegang bad = € 115,00 p/jaar 
Lidmaatschap bestuursleden  € 60,00 p/jaar 
Niet-zwemmendlidmaatschap  € 30,00 p/jaar 
Lidmaatschap instructie:    Contributie inclusief toegang bad € 60,00 p/j 
Eenmalig inschrijfgeld:    € 10,00   

Badtoegang voor niet leden tijdens bijvoorbeeld vriendjes/vriendinnetjes zwemmen is gratis  
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De voorzitter vraagt mandaat aan de vergadering om aan het einde van het jaar indien 

noodzakelijk de contributie te verhogen. De algemene leden gaan hiermee akkoord. 
 
9) Bestuursverkiezing: 
 
Aftredend en herkiesbaar is Angela Caspers als algemeen bestuurslid. Tijdens de vergadering zijn 
er geen tegenkandidaten en er zijn geen mensen die bezwaar hebben als Angela aanblijft als 
algemeen bestuurslid. Angela blijft hierdoor aan als algemeen bestuurslid en de voorzitter wenst 

haar veel succes bij het vervullen van haar functie. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar Ellie van Oosten als penningmeester. Ellie van Oosten blijft voorlopig 
intrum penningmeester. We zijn hard op zoek naar een nieuwe penningmeester. Uiteraard gaan we 
Ellie nog  bedanken voor haar inzet.  
 
Het bestuur bestaat hierdoor uit 7 personen. Mocht het bestuur handen tekort komen, zullen wij 

een beroep doen op een of meerdere derden.  
 

10) Benoeming kascontrole commissie: 
Aftredend is Jos Slingerland. De voorzitter vraagt wie er in de kascontrole commissie wil? Jos stelt 
zich wederom beschikbaar en zal toetreden tot de kascontrole commissie. 
  

De kascontrole commissie voor 2016 bestaat dan uit de volgende personen: 
Dorien van der Meer Aftredend in 2017 
Jos Slingerland  Aftredend in 2018 
Sander Parlevliet  Reserve  
 
11) Jaarstukken RedNed en bondsmededelingen: 
De jaarvergadering van de bond wordt gehouden op 28 mei te IJsselstein. Tijdens de vergadering 

wordt er gevraagd wie hier naar toe wil. Er zijn geen kandidaten voor deze vergadering.  
 
12)Wijziging statuten: 
De statuten moeten worden aangepast in verband met de ANBI verklaring. De aangepaste statuten 
zijn naar iedereen verstuurt ter goedkeuring. Er zijn geen mensen die bezwaar hebben tegen het 
wijzigen van de statuten.  
 

Het huishoudelijk reglement is ook gewijzigd. Er zijn geen mensen die bezwaar hebben tegen het 
wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het idee is om het huishoudelijk reglement jaarlijks 
terug te laten komen op de agenda om het actueel te houden.  
  
13) Rondvraag: 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
14) Vaststellen datum en plaats volgende vergadering: 
Het bestuur zal later met een voorstel komen voor de volgende Algemene Ledenvergadering. Het 
zal ongeveer medio mei zijn.  
  
15) Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. Tevens bedankt hij iedereen voor zijn komst en 

wenst iedereen een wel thuis. Iedereen wordt nog uitgenodigd voor een drankje aan de bar. 
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Jaarverslag bestuur van de Leiderdorpse Reddingsbrigade 2016 
 

 
Samenstelling bestuur 
Eind 2015 bestond het bestuur uit: 
 

Voorzitter:   Remon Eijsackers 
Secretaris:   Caroline van Eck 
Penningmeester:  Ellie van Oosten (Interim) 
Algemeen bestuurslid:  Angela Caspers 
Algemeen bestuurslid:  Petra van der Meer 
Algemeen bestuurslid:   Liesbeth Kersbergen 
Algemeen bestuurslid:  Bastiaan Verdegaal 

 
Leden aantal 
Het ledenaantal blijft redelijk stabiel. Er is een kleine krimp waarneembaar. Door het geringe 
aantal leden merken we dat het lastig is om aanvulling in onze kaderleden te krijgen. Dit is dan 

ook een risico waar we in de toekomst aandacht aan moeten geven.  
 

Activiteiten 
Er werden in 2016 een aantal activiteiten georganiseerd. 
In maart werd met succes “de Nacht van Leiderdorp” georganiseerd waaraan 20 ploegen hebben 
deelgenomen. 
In juni zijn de examens afgenomen voor alle diploma´s. De uitslagen van het examen waren goed 
te noemen. 
 

De Grote Clubactie werd gehouden in oktober. In totaal zijn er ?? loten verkocht door de leden.  
  
Verder heeft de Leiderdorpse Reddingsbrigade de bewaking verzorgd zie jaarverslag technische 
commissie. 
 
Publiciteit 

Het bestuur heeft in 2016 regelmatig een infobrief uitgedeeld aan de leden, met hierin actuele 
informatie, agenda en activiteiten. 
 

Ook zijn er diverse advertenties en pers artikelen geplaatst in verschillende kranten.  
 
Het internetadres van de website van de L.D.R.B. is op meerdere websites door te linken. De 
websites www.leiderdorpsereddingsbrigade.nl of www.LDRB.nl. De website is erg achterhaalt en 

oud bollig. Er wordt keihard gewerkt aan ene nieuwe site. 
  
Door het bestuur wordt met regelmaat de borrels van de Stichting Sport Promotie Leiderdorp 
bijgewoond dit wordt gedaan om de verenging te promoten en contacten te leggen met andere 
sportverenigingen in Leiderdorp. Tevens zijn er veel prominenten mensen aanwezig op dit soort 
borrels waardoor ons netwerk vergroot wordt voor sponsoring en promotie. 
 

Sponsoring 
Er zijn een aantal sponsoraanvraag verstuurd naar diverse bedrijven en instanties. 
  
Zo hebben wij van het Rabobankwensenfonds ene bedrag van € 1500,-- ontvangen voor de 
aanschaf van kleding. Hiervoor is zwembad kleding en buitenkleding voor bewakingen aangeschaft. 
Ook hebben mensen privé kleding aan kunnen schaffen met ene bijdrage vanuit de vereniging 

welke vanuit de sponsor bedrag is betaald. 
 
Schoolsport cursus zwemmend redden:  
Afgelopen jaar is er een volwaardige schoolsport cursus “zwemmend redden” georganiseerd. Dat 
betekent dat je via je school een cursus “zwemmend redden” kan volgen wanneer je nog geen lid 
bent van een reddingsbrigade. Hierdoor krijgen de cursisten een goede indruk van wat wij allemaal 
doen. De cursus werd afgesloten met deelname aan het ijsongeval. Voor meer informatie verwijzen 

wij naar de website van het service punt sport en bewegen: www.sportleiderdorp.nl via activiteiten 
en sportkennismaking. 
 

http://www.leiderdorpsereddingsbrigade.nl/
http://www.ldrb.nl/
http://www.sportleiderdorp.nl/
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RVR: 

Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van 

reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en 
operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio. Een 
RVR richt zich op de ontwikkeling van de samenwerking van reddingsbrigades binnen de 
veiligheidsregio. De LDRB valt binnen de veiligheidsregio Hollands midden (VHRHM). De 
Leiderdorpse Reddingsbrigade heeft dan ook een convenant getekend en zal gaan deelnemen in de 
RVR. Hiervoor worden er regelmatig vergaderingen bijgewoond. Vanuit de RVR lopen er projecten 
zoals opleidingen en opgeschaalde zorg.  

 
NRV:  
De Leiderdorpse Reddingsbrigade krijgt een inzetbaar vaartuig vanuit de NRV. Echter is deze vanuit 
Reddingsbrigade Nederland door de financiële situatie “on hold” gezet. Aangezien de Leiderdorpse 
Reddingsbrigade voorheen voornamelijk actief was in het zwembad zijn wij veel spullen aan het 
aanschaffen om een volwaardige partner te kunnen zijn in de RVR en NRV. De spullen die zoal 
aangeschaft zijn, zijn communicatie apparatuur, speciale beschermende kleding en aanvullende 

uitrusting voor het vaartuig en een opleidingsvaartuig. Op dit moment wordt er hard gewekt om 
het verkrijgen van een eigen botenloods. Met de komst van deze loods zullen wij ons materiaal 

centraal op kunnen slaan. Hierdoor zullen we ook betere en sneller inzetbaar zijn omdat alle 
materialen centraal liggen. De locatie voor de mogelijke loods is het Weteringpark.   
 
ANBI Status 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze 
zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Door onze maatschappelijk belang hebben 
wij onze ANBI status verkregen. 

Door deze status kunnen giften, schenkingen en bijdragen aan de Leiderdorpse Reddingsbrigade 

onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de aangifte Inkomstenbelasting (bij particulieren) 

of aangifte Vennootschapsbelasting (bij ondernemingen). De voorwaarden zijn niet voor iedereen 

gelijk en hangen af van je persoonlijke omstandigheden. 
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Jaarverslag technische commissie 2016  
 
Samenstelling TC 
De Technische Commissie bestond in 2016 uit de volgende personen: 
 
Marjanne Addink (voorzitter) 
Margret Ammerlaan 

Dorien vd Meer 
Sander Parlevliet 
Angela Caspers  
Marith de Ridder  
 
Er wordt 4 à 5 x per jaar vergaderd. De notulen met daarin de belangrijke punten en activiteiten 
worden doorgegeven aan het bestuur. Dorien verzorgt de notulen. Angela is ook lid van het 

bestuur. Petra van der Meer (voorheen TC lid) blijft agenda lid. 
 
Instructeurs en assistent instructeurs 

De volgende instructeurs en assistent instructeurs hebben les gegeven: 
 

Instructeurs (gediplomeerd niveau 3) Assistent instructeurs 

Marjanne Addink 
Sander Parlevliet 
Margret Ammerlaan 
Petra van der Meer 
Angela Caspers 

Dorien van der Meer (schoolsport na de 
zomervakantie) 

Bryan Koolmoes 
Claudia Hofman 
Marith de Ridder 

Monica Turk (tot de zomervakantie) 
Bart Valk (tot de zomervakantie) 
Charlene van Maanen (na de zomervakantie) 
Nikita van den Nieuwendijk (na de zomervakantie) 
Nynke de Jong (na de zomervakantie) 
Linda van Oosten (na de zomervakantie) 

 
Mirjam Lambooij heeft geen les gegeven, maar heeft als praktijkbegeleider Monica en Bart van de 
reddingsbrigade Leidschendam begeleid bij hun opleiding tot instructeur (overigens samen met 
Margret). 

Sander Parlevliet is gestopt met lesgeven en met het lidmaatschap van de TC per einde 2016. 
 

De volgende personen geven geen les maar zijn wel in het bezit van een instructeursdiploma: 
Jos Slingerland, Remon Eijsackers, Richard van der Vegte, Linda van Eck en Caroline van Eck. 
 
Na afloop van iedere TC vergadering krijgen, wanneer nodig, alle (assistent)instructeurs een mail 
of app bericht met daarin belangrijke actiepunten en activiteiten.  
 
Instructeursopleiding 

Monica Turk en Bart Valk uit Leidschendam zijn bij ons gestart met de instructeursopleiding. Onder 
leiding van Margret en Mirjam geven zij les in Leiderdorp. Zij zijn beide inmiddels geslaagd voor 
PvB 3.2. Na de zomervakantie is Monica niet meer aanwezig geweest wegens ziekte (Pfeiffer) en 
Bart is niet meer aanwezig geweest wegens verblijf in Curaçao. Ook na zijn terugkomst in 
Nederland in november heeft hij in 2016 geen les meer gegeven. 
 
Materiaal 

De TC heeft in 2016 geen materialen aangeschaft.  

 
Theorie en EHBO lessen 
De EHBO lessen zijn verzorgd door Angela. De 4 kandidaten LS2 zijn geslaagd voor hun EM bewijs. 
Margret  heeft de theorielessen verzorgd. De kandidaten (6 personen LS1 en 4 personen LS2) zijn 
geslaagd. 

 
Wedstrijdgroep 
Er is geen actieve wedstrijdgroep meer, wegens gebrek aan deelnemers. Er is dit jaar wel 
deelgenomen aan de 29ste editie van de Nacht van Leiderdorp, waarvoor een paar maal van te 
voren getraind is.  
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Kwaliteit lesgeven 

Iedere 2e woensdag van de maand wordt er gewerkt aan het verbeteren van zwemtechnieken en 

conditie. Er zijn verschillende oefeningen gedaan waarbij de kinderen in 2 of 3 groepen werden 
verdeeld. Ook de afwisseling naast de ‘gewone’ lessen is wederom goed bevallen en de kinderen 
zijn enthousiast. Iedere 1e woensdag van de maand blijft de kleding les (t/m de maand maart en 
vanaf september). Vanaf april tot de examens wordt elke week met kleding gezwommen. 
 
Activiteiten in 2016 
De TC heeft in samenwerking met het bestuur de volgende activiteiten georganiseerd: 

 
Schoolsport cursus 2016 (gestart in januari en september) 
De schoolsportcursus is in 2016 tweemaal aangeboden en bestond uit een serie van 10 
lesavonden. In totaal hebben er 12 kandidaten deelgenomen aan de 2 cursussen.  
De kandidaten van de cursus in het voorjaar hebben op 10 april deelgenomen aan de vaardag 
schoolsport (samen met de LRB). De kinderen die deelnamen aan de najaarsgroep zijn uitgenodigd 
om deel te nemen aan het ijsongeval van de LDRB welke op 7 december in het zwembad is 

gehouden. Vanuit deze groepen zijn 6 kandidaten lid geworden.  
 

 
 
23 en 30 maart 2016 Proefexamens en instructeurs vergadering 
De meeste kandidaten zijn geslaagd voor het proefexamen. Zij konden dus op gaan voor het 

examen van het brevet waar ze voor getraind hadden. Voor 2 kandidaten was dit niet het geval. 
Voor hen is een alternatief examen geregeld in de vorm van een overlevingsbrevet. Een aantal 
weken voorafgaand aan het examen hebben zij hier voor getraind.  
 
17 februari 2016 Sponsor zwemmen 
Junior redders 1 en 4, Zwemmend redders 2 en 3 en Life Savers 1 en 2 hebben meegedaan aan 
het sponsor zwemmen. Er is fanatiek gezwommen en in totaal werd € 749,40 opgebracht. De 

opbrengst zal gebruikt worden voor de lustrum activiteit in 2017.  
 
22 juni 2016  
Marjanne coördineerde evenals vorig jaar de examens. 
De examens zijn op 22 juni afgenomen. De examens zijn goed verlopen. Alle kandidaten slaagden 
(Junior redder 1 en 4, Zwemmend redder 2 en 3, life Saver 1 en 2 en overlevingsbrevet). 
Er waren weinig opmerkingen vanuit de examinatoren over de examens. Het niveau van de 

kandidaten en dus ook onze voorbereiding was dit jaar heel goed. Tijdens de examens zijn de 
instructeurs aanwezig in het bad, zodat wij weten op welke manier de examinator de examens 
afneemt en of de kandidaten de eisen naar behoren uitvoeren. 
 
6 juli BBQ kader 
Als afsluiting van het seizoen hebben we met alle kaderleden een BBQ gehouden bij Margret  thuis 

(eigen kosten).  
 
19 november Intocht Sinterklaas Leiderdorp 
De LDRB heeft de bewaking verzorgd bij de intocht van Sinterklaas in Leiderdorp. Eén instructeur 
heeft meegevaren op de boot, een aantal (assistent) instructeurs heeft op de kade gestaan. 
Reddingsbrigade Leidschendam assisteerde met hun vlet op het water. De bewaking is zonder 
incidenten verlopen. Dit jaar zijn we niet benaderd voor de bewaking tijdens de Sintintocht in 

Zoeterwoude. 
 
7 december 2016  IJsongeval    
Op 7 december hebben de jaarlijkse ijsongevallen avond gehouden. Sander en Marjanne 

hadden deze avond voorbereid. Er lag een groot zeil op het water, de lichten gingen uit en de 
zwemmers konden onder begeleiding van 2 duikers onder het zeil op zoek naar het wak. 
Verder waren er verschillende andere onderdelen, zoals het opduiken van een levensechte 

pop, het oefenen met een redhaak, een redding uit een wak en een redding uit een bijt, ringen 
duiken en onder begeleiding van een duiker onderwater zwemmen m.b.v. een ademautomaat. 
Ook dit jaar waren de ouders uitgenodigd. De kinderen en ouders waren erg enthousiast en de 
avond is zonder problemen verlopen. De duikers kregen als dank een cadeautje.  
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Waterhulpverlening 

De LDRB neemt deel aan de RVR regionale veiligheid. In 2016 werd 2 x een regionale oefening 

georganiseerd, waar de LDRB aan meegedaan heeft. Dit was op 16 april (De Kaag) en op 29 
oktober (Gouda). 
Verder hebben we meegedaan aan diverse bewakingen:  
27 april Demo flyboarden Leiderdorp 
28 mei opening Munnikkenplder Leiderdorp 
3 juni Kinderbeestfeest Amsterdam 
17 juni Doeshavenconcert Leiderdorp 

21 augustus Vestingdagen Hellevoetsluis 
17 en 18 september Vlietdagen (Leidschendam /Voorburg) 
19 november Sintintocht Leiderdorp 
Aan het einde van het jaar hebben 8 leden van ons weer meegedaan aan de driedaagse vaartocht 
Serious Rescue, dit jaar van Gouda naar Breda. 
 
Dit jaar is er een samenwerking met de Reddingsbrigade van Leidschendam opgezet. Leden van 

ons die ervaring willen opdoen met het varen draaien mee in Leidschendam en volgen zo 
individueel hun eigen opleiding, onder leiding van Patrick Fritz. Onze ploeg was daarbij éénmaal 

per maand een zondag en een aansluitende zaterdag ingedeeld tijdens het seizoen (mei t/m 
oktober). Hier doen ook diverse jeugdleden aan mee. 
 
Nieuwe kleding 

Vanuit het Rabobank Wensenfonds ontvingen we een bedrag van € 1.500,-  
Daarmee konden we nieuwe kleding aanschaffen voor alle (assistent) instructeurs in het bad. 
Ook werd hier buitenkleding van aangeschaft. Leden die zelf een set werkbroek en jas wilden 
hebben konden deze voor € 100,- aanschaffen. Daarnaast heeft de LDRB zelf beschikking over 
4 jassen.  
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Financieel jaarverslag 2016 
 

 
 Inkomsten    Uitgave   

GBK Omschrijving Realisatie Begroting GBK Omschrijving Realisatie Begroting 

8000 Contributie 6094,00 6415,00 4000 Afdracht contributie 530,03 690,00 

8010 Inschrijfgeld 20,00 60,00     

    4020 Attentie vrijwilligers 151,99 25,00 

8060 Sponsorzwemmen 749,40 727,00     

8070 Verkoop artikelen 500,00  4070 Bankkosten 285,41 220,00 

8095 Overige inkomsten 195,00 295,00 4095 Overige vereniging 131,05  

    4120 Aansprakelijkheid verz. 302,50 303,00 

    4130 Kosten vergaderingen 20,65 35,00 

    4190 Overige bestuurskosten  10,00 

    4200 Huur zwembad 6120,44 5975,00 

    4210 Consumpties lesavonden 611,15 680,00 

8300 Examengeld 425,00 400,00     

    4310 Examens 197,95 265,00 

8325 Diploma boekjes 20,00 25,00     

8330 Theorie opleiding 45,00 150,00     

8340 Schoolsport 300,00 300,00     

    4350 Theorie opleidingen 48,50 95,00 

    4355 Technische bijscholing  90,00 

    4360 Schoolsport   

    4399 Afschrijving inventaris 1182,17  

8400 Inkomsten bewaking 1700,00 500,00     

    4410 Kosten opleiding varen  100,00 

    4420 Kosten bewaking/boot 124,43 150,00 

    4430 Kosten Serious Rescue 311,54 250,00 

    4440 Verzekering boot 90,75 91,00 

    4495 Overige kosten boot 89,80 25,00 

    4499 Afschrijving bewaking 2846,27  

    4500 Wedstrijden   

8510 Nacht van Leiderdorp 920,00 845,00     

    4520 Nacht van Leiderdorp 886,88 905,00 

    4710 Medewerkers avond   

8720 Jeugd dag  70,00 4720 Jeugddag  600,00 

8730 Grote clubactie 117,00 350,00 4730 Grote clubactie 118,77 155,00 

    4780 Sponsorzwemmen 30,00 30,00 

    4790 Overige kosten activiteiten  30,00 

8840 Sponsoring 2648,93 700,00     

8890 Rente 37,38 60,00 4890 Kosten website 112,00 100,00 

    4900 Ledenwerving   

    4930 Ledenwerving   

     Promotie en drukwerk   

     Reddingsvesten 5x   152,00 

     Klos 8x klein  169,00 

     Werpzak 5x  131,00 

        

 Saldo verlies 420,57 400,00  Saldo winst   

        

 Totaal uitgave 14192,287 11276,00  Totaal inkomsten 14192,28 11276,00 
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Toelichting Financieel jaarverslag 2016 
 

 

Inkomsten   Uitgaven  

     

Nacht van Leiderdorp: 2016  Nacht van Leiderdorp: 2016 

     

   Huur zwembad 673,88 

Bijdrage ploegen  920,00  Aandenken deelnemers 0,00 

Bijdrage Reddingsbrigade Nederland   Diskjockey 190,00 

Subsidie Gemeente Leiderdorp   Consumpties 0,00 

   Huur DKD ruimte  0,00 

   Sportprijzen 3,50 

   Porti/Enveloppen/Cartridges/Div. 0,00 

   Bloemen/Wijn 0,00 

    Overige  19,50 

 920,00   886,88 
 
 
  

 

  

Sponsoring: 2016  

   

Nacht van Leiderdorp 650,00  

Sponsoring Serious Rescue 50,00  

Rabobank (kleding) 1500,00  

Novo Nordisk 225,00  

Diverse 223,93  

   

    

 1040,00  

 

 

Er was een klein negatief resultaat begroot van € 400,00. Over 2016 hebben we een 

negatief resultaat behaald van € 420,57. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat we best 

een goed financieel jaar hebben gedraaid. We hebben een investering gedaan van € 

2846,27 voor kleding zowel zwembad kleding als kleding voor bewakingen welke we in 1 

keer hebben afgeschreven.  
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Balans 2015 & 2016 

 

Balans 2016 2015 
 

2016 2015 

      

      Inventaris: 
  

Eigen vermogen: 
  

      

   
Stand 31-12-2016/2015 9183,72 9683,00 

 
    Resultaat 2016/2015 -420,57 -499,28 

 
    Stand 31-12-2016/2015 8763,15 9183,72 

      

      

   
Voorziening algemeen: 

  

      

   
Stand 31-12-2015/2014 1000,00 1000,00 

Vooruitbetaalde kosten: 
  

Toevoeging/Onttrekking     

   
Stand 31-12-2015 1000,00 1000,00 

      

 
    

   

 
    Nog te betalen kosten: 

  

      

   
Sportfondsen 517,42 521,27 

   
Gaastra 748,35 148,31 

   
KNBRD -159,27 

 

   
Diversen 61,54 

 

    
1168,04 669,58 

      

      

   
Vooruit ontvangen baten: 

  

      

   

Nacht van leiderdorp 
2017 155,00 

 

      

    
    

      

    
155,00   
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Begroting 2017  

 
Dit jaar is er voor gekozen om alleen een aangepaste begroting voor 2017 af te geven hiervoor is 
gekozen gelet op onze huidige financiële situatie. Op deze manier is het mogelijk een meer reële 
begroting af te geven.   
 

 
      

GBK Omschrijving Begroting GBK Omschrijving Begroting 

      

 Inkomsten   Uitgave  

      

8000 Contributie 6290,00 4000 Afdracht contributie 660,00 

8010 Inschrijfgeld 50,00    

   4020 Attentie vrijwilligers 25,00 

8060 Sponsorzwemmen 570,00    

8070 Verkoop artikelen 200,00 4070 Bankkosten 290,00 

8095 Overige inkomsten 200,00 4095 Overige vereniging  

   4120 Aansprakelijkheid verz. 300,00 

   4130 Kosten vergaderingen 30,00 

   4190 Overige bestuurskosten 10,00 

   4200 Huur zwembad 6200,00 

   4210 Consumpties lesavonden 610,00 

8300 Examengeld 425,00    

   4310 Examens 200,00 

8325 Diploma boekjes 20,00    

8330 Theorie opleiding 50,00    

8340 Schoolsport 300,00    

   4350 Theorie opleidingen 50,00 

   4355 Technische bijscholing 90,00 

   4360 Schoolsport  

   4399 Afschrijving inventaris  

8400 Inkomsten bewaking 1400,00    

   4410 Kosten opleiding varen 90,00 

   4420 Kosten bewaking/boot 130,00 

   4430 Kosten Serious Rescue 300,00 

   4440 Verzekering boot 90,00 

   4495 Overige kosten boot 90,00 

   4499 Afschrijving bewaking  

   4500 Wedstrijden  

8510 Nacht van Leiderdorp 920,00    

   4520 Nacht van Leiderdorp 955,00 

   4710 Medewerkers avond  

8720 Jeugddag 200,00 4720 Jeugddag 1500,00 

8730 Grote clubactie 295,00 4730 Grote clubactie 90,00 

   4780 Sponsorzwemmen 30,00 

   4790 Overige kosten activiteiten  

8840 Sponsoring 1000,00    

8890 Rente 35,00 4890 Kosten website 110,00 

      

   4900 Ledenwerving  

   4930 Promotie en drukwerk  

    Flippers  35,00 

    Reddinsgvesten 5x (klein) 150,00 

      

      

 Saldo verlies 0,00  Saldo winst  

      

 Totaal uitgave 11955,00  Totaal inkomsten 11955,00 
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Afschrijvingen Leiderdorpse Reddingsbrigade  
 

 

Inventaris overzicht 2014 Saldo  Aanschaf Afschrijving Saldo 

 31-12-2013 2014 2014 31-12-2014 

     

Portoons   2651,11 2651,11 0,00 

Outdoor EHBO koffer  247,80 247,80 0,00 

Vlet en trailer (2e hands)  4439,23 4439,23 0,00 

Dekzijl vlet  102,00 102,00 0,00 

Buizen overkapping vlet  35,25 35,25 0,00 

Trailer (2e hands)   200,00 200,00 0,00 

Totaal bewaking   7675,39 7675,39 0,00 
 
Reddingsklossen 8x  106,05 106,05 0,00 

Reddingsboei  46,29 46,29 0,00 

Rescue tube  86,25 86,25 0,00 

Reddingstuigje  23,00 23,00 0,00 

Werpzak 2x  38,60 38,60 0,00 

Totaal opleidingen   300,19 300,19 0,00 

     

     

Inventaris overzicht 2015 Saldo  Aanschaf Afschrijving Saldo 

 31-12-2014 2015 2015 31-12-2015 

     

Overlevingspakken 4x  800,00 800,00 0,00 

Totaal bewaking   800,00 800,00 0,00 

Waadpakken 2 stuks  114,51 114,51 0,00 

Totaal opleidingen   114,51 114,51 0,00 

     

     

     

Inventaris overzicht 2016 Saldo  Aanschaf Afschrijving Saldo 

 31-12-2015 2016 2016 31-12-2016 
 
  822,56 822,56 0,00 

Fleece jacket 7x  1439,48 1439,48 0,00 

Worker pantalon 7x  507,78 507,78 0,00 

Cap 9x  76,45 76,45 0,00 

Totaal bewaking   2846,27 2846,27 0,00 
 
Reddingszakken 5x  101,95 101,95 0,00 

Reddingsklos klein 8x  119,19 119,19 0,00 

Polo 26x  461,52 461,52 0,00 

Swimshort 27x  499,51 499,51 0,00 

Totaal opleidingen   1182,17 1182,17 0,00 
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Bijlage I Medewerkers Leiderdorpse Reddingsbrigade 
 

 

Hieronder is een overzicht van alle medewerkers van de Leiderdorpse Reddingsbrigade. 

 

Marjanne Addink 

Margret Ammerlaan 

Angela Caspers 

Caroline van Eck 

Linda van Eck 

Remon Eijsackers 

Claudia Hofman 

Nynke de Jong 

Liesbeth Kersbergen 

Bryan Koolmoes  

Mirjam Lambooij de Graaf 

Charlene van Maanen 

Dorien van der Meer 

Petra van der Meer 

Nikita van den Nieuwendijk 

Ellie van Oosten 

Linda van Oosten 

Sander Parlevliet 

Sergej Poslawsky 

Marit de Ridder 

Jos Slingerland 

Edwin Stuifzand 

Richard van der Vegte 

Bastiaan Verdegaal 

 

 

Verder bedanken wij de volgende vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de 

Leiderdorpse Reddingsbrigade. 

 

Piet Vis 

Marco de Ridder 

 

 

 


