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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
Leiderdorpse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op woensdag 18
november 2020 digitaal via teams. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1-

Opening;

2-

Ingekomen stukken;

3-

Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019;

4-

Mededelingen bestuur;

5-

Jaarverslagen:
Bestuur,
Technische commissie;

6-

Financieel jaarverslag 2019;

7-

Verslag kascontrole commissie en goedkeuring financieel verslag;

8-

Begroting 2020;

9-

Bestuursverkiezing:
Remon Eijsackers

: Aftredend & herkiesbaar

10 -

Benoeming Kascontrolecommissie, aftredend is Jos Slingerland;

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 18 maart 2020
verkrijgbaar aan de tafel in het zwembad. Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 25 maart 2020 bij het bestuur binnen
te zijn. Adres: Amaliaplein 40, 2351 PV Leiderdorp of per email
info@leiderdorp.reddingsbrigade.nl.
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Notulen ALV Leiderdorpse Reddingsbrigade, d.d. 17 april 2019.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Aanwezig:

Woensdag 17 april 2019
“De Does”, restaurant te Leiderdorp
20.30 uur
Remon Eijsackers – voorzitter, Piet Vis – penningmeester, Dorien
van der Meer – secretaris (notulen), Liesbeth Kersbergen –
bestuurslid, Petra van der Meer - bestuurslid
Margret Ammerlaan, Jos Slingerland, Marco de Ridder, Marith de
Ridder, Joeri Willemse, Nikita van den Nieuwendijk, Marjanne
Addink en Mirjam Lambooij.

Afwezig met kennisgeving:

Ellie van Oosten, Danny Captein, Sander Parlevliet en Angela
Caspers (bestuurslid)

1) Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.29 uur en heet iedereen welkom en een speciaal welkom
aan ons erelid Jos Slingerland.
2) Ingekomen stukken:
De vergaderstukken voor de Algemene ledenvergadering van de bond d.d. 18-5-2019 zijn binnen.
3) Notulen algemene leden vergadering woensdag 25 april 2018:
Actiepunt → nakijken of Margret aanwezig was want zij staat nu op afwezig en op aanwezig
tegelijkertijd. Geen opmerkingen verder, de notulen worden goedgekeurd.
4) Mededelingen bestuur:
Verder zijn geen mededelingen.
5) Jaarverslag Bestuur
Geen opmerkingen, het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
6) Jaarverslag Technische Commissie:
Geen opmerkingen, het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
7) Financieel jaarverslag 2018:
Geen opmerkingen, het financieel jaarverslag en de toelichting worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.
8) Verslag Kascontrolecommissie en goedkeuring financieel verslag:
Zitting in de kascontrole hadden Jos Slingerland en Sander Parlevliet. Reserve kandidaat was Alice
le Maitre. Door de afwezigheid van Sander Parlevliet en Alice le Maitre hebben Jos Slingerland en
Marco de Ridder gezamenlijk de kas gecontroleerd. De kascontrolecommissie meldt dat alles er
keurig netjes uitzag en de boeken gecontroleerd te hebben en deze geen aanleiding gaven tot van
belang zijnde opmerkingen. De verklaring van de kascontrole is getekend. De vergadering verleent
de penningmeester en het bestuur decharge.
8) Begroting 2019:
Op de nieuwe begroting 2019 zijn geen opmerkingen. Deze wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
Door onze financiële situatie heeft het bestuur besloten geen contributieverhoging door te voeren.
De contributie is als volgt vastgesteld en is ingegaan per 1 januari 2019:
Lidmaatschap senior en junior : Contributie inclusief toegang bad € 120,00 p/jaar
Lidmaatschap instructie
: Contributie inclusief toegang bad € 65,00 p/jaar
Niet-zwemmend lid
: € 35,00 p/jaar
Eenmalig inschrijfgeld
: € 10,00
Schoolsport cursus
: € 30,00
Badtoegang voor niet leden tijdens bijvoorbeeld vriendjes/vriendinnetjes zwemmen is gratis
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 Piet Vis als penningmeester. Tijdens de vergadering zijn er geen
tegenkandidaten en er zijn geen mensen die bezwaar hebben als Piet aanblijft als penningmeester.
-4-

Algemene Ledenvergadering Leiderdorpse Reddingsbrigade 18 november 2020

Piet blijft hierdoor aan als penningmeester en de vergadering wenst hem veel succes bij het
vervullen van zijn functie.
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 vergadering wenst
haar veel succes bij het vervullen van haar functie.
Het bestuur bestaat hierdoor uit 6 personen. In de toekomst mag het bestuur nog verder terug
vallen naar 5 personen omdat we denken dat dit voldoende zou moeten zijn om de vereniging
draaiende te houden.
Mocht het bestuur handen tekort komen, zullen wij een beroep doen op een of meerdere derden.
10) Benoeming kascontrole commissie:
Aftredend is Sander Parlevliet. De voorzitter vraagt wie er in de kascontrolecommissie wil. Marco
de Ridder geeft aan zich wederom beschikbaar te stellen en zal toetreden tot de
kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor 2019 bestaat dan uit de volgende personen:
Jos Slingerland Aftredend in 2020, Marco de Ridder
Aftredend in 2021.
11) Jaarstukken RedNed en bondsmededelingen:
Op 27 maart 2019 was de beleidsvoorbereidende vergadering, hier is niemand naartoe geweest.
De jaarvergadering van de bond wordt gehouden op zaterdag 18 mei 2019 te Arnhem. Tijdens de
vergadering wordt er gevraagd wie hier naar toe wil. Petra zal samen met Remon hier naar toe
gaan. Tevens is er een bijeenkomst voor NRV brigades.
12) Benoeming Mirjam Lambooij – de Graaf tot erelid
Mirjam heeft aangeven niet langer lid meer te willen zijn van de Leiderdorpse Reddingsbrigade
omdat zij het te druk heeft met andere dingen. Mirjam is lid van onze vereniging sinds 1 januari
1986 en is hiermee 33 jaar lid van de LDRB. Mirjam heeft lesgegeven als hulpinstructeur en is
daarna zelf les gaan geven net als de meeste van onze instructeurs. Daarnaast is ze actief
geweest met het clubblad ‘De Klos’, heeft ze meegedaan aan wedstrijden en EHBO wedstrijden.
In de tijd dat Jos Slingerland voorzitter was van de TC is ze erg actief geweest om Jos bij te
staan. Daarna is ze zelf voorzitter TC geworden. Ze heeft EHBO lessen gegeven en regelde ook de
examens hiervoor. Ook is zij praktijkbegeleider geworden en was daar actief in.
Hiermee bedankt de voorzitter Mirjam voor haar inzet en wil haar voordragen tot Erelid van de
Leiderdorpse Reddingsbrigade. De voorzitter vraagt de vergadering of er mensen zijn die bezwaar
hebben tot deze benoeming? Er zijn geen mensen die bewaar hebben en hiermee benoemt de
voorzitter te 18:39 uur Mirjam tot Erelid van de Leiderdorpse Reddingsbrigade.
De voorzitter feliciteert Mirjam met haar benoeming en overhandigt haar een bos bloemen en een
glazen bokaal met de vermelding tot Erelid van de Leiderdorpse Reddingsbrigade. Mirjam voelt zich
erg vereerd en bedankt iedereen
13) Rondvraag:
Liesbeth geeft aan dat de bond stopt met de website. We hebben nu twee websites geeft ze aan.
Volgens Remon is de eerste website nu ‘leading’ voor ons. We hebben nog geen jaar die website
gehad. Zodra er iets nieuws is via de reddingsbrigade moeten we er echt wat mee. Punt van
aandacht.
Margret geeft aan dat we een gift hebben gehad van dhr. Pleij. Verder wordt er geen gebruik
gemaakt van de rondvraag.
14) Vaststellen datum en plaats volgende vergadering:
Het bestuur zal later met een voorstel komen voor de volgende Algemene Ledenvergadering. Het
zal ongeveer medio april zijn.
15) Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 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 2019
Samenstelling bestuur
Eind 2019 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Remon Eijsackers
Dorien van der Meer
Piet Vis
Angela Caspers
Petra van der Meer
Liesbeth Kersbergen

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 2019 een aantal activiteiten georganiseerd zie hiervoor het jaarverslag van de
technische commissie.
Verder heeft de Leiderdorpse Reddingsbrigade de bewaking verzorgd zie jaarverslag technische
commissie.
Publiciteit
Het bestuur heeft in 2019 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. In totaal is er
voor € 9.257,22 aan sponsoring ontvangen.
Zo hebben wij van het Rabobankwensenfonds een bedrag van € 5.435,-- ontvangen voor de
aanschaf van overlevingspakken en vervanging van de buitenboormotor van de vlet. Door
verschuiving van de data is er dit jaar tweemaal een uitreiking geweest.
Tevens is er een sponsor bedrag van € 2.500,-- euro ontvangen voor de aanschaf van
overlevingspakken van belangenvereniging A4-HSL. € 420,-- euro voor de Nacht van Leiderdorp.
Van de Albert Heijn actie hebben we een bedrag van € 840,-- euro in ontvangst mogen nemen.
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 is deelnemer in de RVR. Hiervoor worden er regelmatig
vergaderingen bijgewoond. Vanuit de RVR lopen er projecten zoals opleidingen en opgeschaalde
zorg.
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NRV:
De Leiderdorpse Reddingsbrigade heeft een inzetbaar vaartuig vanuit de NRV. Het NRV vaartuig
een Tinn Silver 550 is inmiddels in gebruik. Voor de stalling is er een overeenkomst met de
brandweer geregeld. Aangezien de brandweer in de toekomst niet meer gevestigd zal zijn in
Leiderdorp zal het verkrijgen van een eigen botenloods weer opgepakt moeten worden. 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 een ANBI status.
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 2019
Samenstelling TC
De Technische Commissie bestond in 2019 uit de volgende personen:
Marjanne Addink (voorzitter)
Margret Ammerlaan
Angela Caspers
Marith de Ridder
Er wordt 4 x per jaar vergaderd. De notulen met daarin de belangrijke punten en activiteiten
worden doorgegeven aan het bestuur. Angela en Marith hebben afwisselend de notulen verzorgd.
Angela is ook lid van het bestuur. Petra van der Meer (voorheen TC lid) blijft agenda lid. Nikita is
gepolst voor deelname aan de TC. Zij heeft hiervoor zeker belangstelling, maar geeft eerst
voorrang aan haar opleiding tot instructeur.
Instructeurs en assistent instructeurs
De volgende instructeurs en assistent instructeurs hebben les gegeven:
Instructeurs (gediplomeerd niveau 3)
Marjanne Addink
Margret Ammerlaan
Petra van der Meer
Danny Captein

Assistent instructeurs
Claudia Hofman
Lizzy van Duyn
Joeri Willems
Sylke Dompeling
Linde Brinksma
Nikita van den Nieuwendijk
Liesbeth Kersbergen
Roel Brouwer

Na afloop van iedere TC vergadering krijgen, wanneer nodig, alle (assistent)instructeurs een mail
of app bericht met daarin belangrijke actiepunten en activiteiten.
Instructeursopleiding
Begin december 2017 zijn Nikita en Claudia officieel gestart met de instructeursopleiding. Margret
begeleidt hen als praktijkbegeleider. Nikita en Claudia geven beiden ook les (seizoen ‘17/’18,
seizoen ‘18/’19 en seizoen ‘19/’20). Nikita heeft in 2018 haar test 3.1 gehaald (geven van een les)
en wil dit kalenderjaar haar opleiding afronden. Claudia heeft haar opleiding tijdelijk stopgezet
i.v.m. drukte voor haar studie.
Materiaal
De TC heeft in 2019 geen lesmaterialen aangeschaft.
Theorie en EHBO lessen
In 2019 hebben vier kandidaten LS2 hun EM bewijs gehaald. Zij volgden in januari een halve dag
EHBO lessen met Margret. Aansluitend nam Erik-Jan Zweers het examen af.
De theorielessen zijn verzorgd door Joeri.
Wedstrijdgroep / deelname LDRB team aan de nacht van Leiderdorp
Er is geen actieve wedstrijdgroep meer, wegens gebrek aan deelnemers. Er is dit jaar wel met een
eigen team van de LDRB deelgenomen aan de 32ste editie van de Nacht van Leiderdorp.
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.
Trimzwemmen
Er is nog steeds een, weliswaar niet heel grote, enthousiaste groep vaste trimmers. Zij worden bij
toerbeurt begeleid door een aantal instructeurs die zich daarvoor opgegeven hebben.
Activiteiten in 2019
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De TC heeft in samenwerking met het bestuur de volgende activiteiten georganiseerd:
Schoolsport cursus 2019 (gestart in januari)
De schoolsportcursus is in 2019 eenmaal aangeboden (voorjaarscursus). Voor de najaarscursus is
er geen aanbod gedaan. Door de overgang naar een nieuw coördinatiepunt voor de
schoolsportcursussen is er geen vraag gedaan naar een opgave van ons aanbod.
Een schoolsportcursus bestaat uit een serie van 10 lesavonden, afgesloten met een extra halve dag
varen. In totaal hebben er 8 kandidaten deelgenomen aan de voorjaarscursus.
De vaardag vond plaats op zondag 7 april bij het Joppe.
Vanuit deze schoolsportgroep zijn er 5 kandidaten lid geworden bij de LDRB.
20 februari Sponsor zwemmen
In 2018 is sponsor zwemmen georganiseerd op 20 februari. Van een deel van de verdiensten werd
op 14 september het jaarlijkse kinderuitje georganiseerd. Een ander deel wordt apart gezet voor
het kinderuitje in een lustrumjaar.
Er is in totaal € 559.25 opgebracht met het sponsor zwemmen.
De 3 kinderen met de hoogste opbrengst kregen een prijsje:
1e prijs Britt van Tongeren (waardebon van € 15,-)
2e prijs Zenha van Leeuwen (waardebon van € 10,-)
3e prijs Feline van den Nieuwendijk (waardebon van € 5,-)
16 maart Nacht van de Nacht
Van 16 op 17 maart organiseerde de Leiderdorpse Reddingsbrigade de Nacht van de Nacht in
zwembad de Does. Er hebben 13 teams deelgenomen aan deze wedstrijd.
20 en 27 maart 2019 Proefexamens en instructeurs vergadering
Op 20 en 27 maart zijn de proefexamens gehouden. Daarna is met de instructeurs de definitieve
indeling besproken van de kinderen in de groepen, zodat ze de laatste maanden voor het examen
voor het juiste brevet konden trainen.
26 juni 2019 examens
Marjanne coördineerde evenals vorig jaar de examens. Margret (examen coördinator rayon west)
regelde de voorzitter en de examinatoren.
De examens zijn op 26 juni afgenomen. De examens zijn goed verlopen. Twee leden van ons (ZR3)
die verhinderd waren op de examendatum deden mee aan de examens in Leiden en Alphen. Vanuit
de LRB deden 2 leden (ZR1 en LS2) mee aan ons examen.
Van de 37 kandidaten slaagden er 36 (Junior redder 1, 2 en 4, Zwemmend redder 1 en 3 en 4 &
life Saver 1 en 2). Een kandidaat (JR 4) stopte zelf tijdens het examen doordat zij erg nerveus was.
Zij heeft later het examen overgedaan en behaald.
De examens zijn nabesproken met de instructeurs en de examinatoren. Er was volop tevredenheid
over de voorbereiding van de kinderen op het examen door de instructeurs.
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.
Seizoensafsluiting 26 juni 2019
Als afsluiting van het seizoen hebben we dit jaar na de nabespreking van de examens met elkaar
nog wat gedronken in de kantine van de Does.
Grote clubactie
Op 14 september startte de Grote Clubactie, waar de kinderen weer aan meededen. Er zijn 121
loten verkocht. De prijzen voor de meest verkochte loten gingen naar: Zenha van Leeuwen (1e
prijs: waardebon van € 15,-), Lex Karbergen (2e prijs: waardebon van € 10,-) en Kylian Brobbel
(3e prijs: waardebon van € 5,-). Ieder kind dat meer dan 4 loten verkocht kreeg bovendien ook een
prijsje: een reddingsbrigade sleutelhanger.
14 september kinderuitje naar Aquapark Vlietland
Van 10.00 uur tot 13.00 uur organiseerden we het kinderuitje naar Aquapark Vlietland tijdens het
laatste weekend dat het open was dit seizoen. Gelukkig troffen we mooi weer en de 25 kinderen
konden zich hier 2 uur lang vermaken. Dit uitje werd door de eigenaar, Toby, van het Aquapark
zelfs gratis aangeboden aan ons. Daarna hadden we voor de kinderen een lunch georganiseerd van
de snackbar ter plaatse.
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Zwemtest personeel zwembad De Does
Evenals vorig jaar is de LDRB weer gevraagd de zwemtest af te nemen voor de instructeurs van de
zwemlessen van zwembad de Does. Deze test is 2 x per jaar verplicht voor de instructeurs. De
LDRB heeft deze testen afgenomen.
16 november Intocht Sinterklaas Leiderdorp
De LDRB heeft de bewaking verzorgd bij de intocht van Sinterklaas in Leiderdorp. Een instructeur
en een assistent-instructeur hebben meegevaren op de boot.
Twee instructeurs en een assistent-instructeur hebben meegevaren op de tinn en een grote groep
(assistent) instructeurs en life-savers hebben op de kade gestaan. De bewaking is zonder
incidenten verlopen.
11 december 2019 IJsongeval
Op 11 december hebben we de jaarlijkse ijsongevallen avond gehouden. Claudia had 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, een redding uit
een wak en een redding uit een bijt, ringen duiken, oefenen met het beademen van een pop
en zwemmen met snorkels. Bij dit laatste onderdeel was een derde duiker aanwezig. 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.
Waterhulpverlening
De LDRB neemt deel aan de RVR regionale veiligheid. In 2019 werd 1 x een bovenregionale
oefening georganiseerd, op 9 november in Dordrecht, waar de LDRB aan meegedaan heeft. Dit was
op 1 december op de Kaag. Verder hebben we meegedaan aan diverse bewakingen en
presentaties:
19 mei Leidse marathon
22 juni open water zwemwedstrijd Bodegraven
5 juli Doeshaven concert
6 juli SAR demonstratie Katwijk
17 en 18 augustus Vestingdagen Hellevoetsluis
21 en 22 september Vlietdagen (Leidschendam /Voorburg)
16 november Sintintocht Leiderdorp
Van 21 t/m 23 december hebben 9 leden van ons weer meegedaan aan de driedaagse vaartocht
Serious Rescue, dit jaar van naar Wildervank naar Groningen. Nieuw dit jaar was dat een van de
life-savers mee deed en als 10e deelnemer deed een lid van de LRB mee.
Opleidingen varen
5 instructeurs hebben dit jaar hun Vaarbewijs deel 2 gehaald. De groep heeft zich deels
gezamenlijk voorbereid op dit examen. 1 instructeur heeft het marifonie bewijs (basis) gehaald.
Samenwerking RB LVO (Leidschendam-Voorburg)
Dit jaar is de samenwerking met de Reddingsbrigade van Leidschendam vervolgd. Leden van ons
die ervaring willen opdoen met het varen draaien mee in Leidschendam en volgen zo individueel
hun eigen opleiding. Onze groep was daarbij éénmaal per maand een zondag en een aansluitende
zaterdag ingedeeld tijdens het seizoen (mei t/m oktober).
RVR opleidingen
We nemen deel aan de vergaderingen van de opleidingsgroep van de RVR (4 x per jaar). Hierbij
rouleren de TC leden Margret en Marjanne.
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Financieel jaarverslag 2019

GBK
8000
8010

Inkomsten
Omschrijving
Contributie
Inschrijfgeld

8060
8070
8095

Sponsorzwemmen
Verkoop artikelen
Overige inkomsten

8300

Examengeld

8325
8330
8340

Diploma boekjes
Theorie opleiding
Schoolsport

8400

8510

Inkomsten bewaking

Nacht van Leiderdorp

8720
8730

Jeugd dag
Grote clubactie

8840
8890

Sponsoring
Rente

Realisatie
7275,00
40,00

Begroting
7655,00
50,00

559,25
142,48
840,00

300,00

462,50

425,00

20,00

55,00
45,00
30,00

210,00

1470,00

960,00

387,00

9257,22
1,45

Saldo verlies
Totaal uitgave

255,00

GBK
4000

Uitgave
Omschrijving
Afdracht contributie

Realisatie
816,38

Begroting
775,00

4020

Attentie vrijwilligers

137,95

50,00

4070
4095
4120
4130
4190
4200
4210

Bankkosten
Overige vereniging
Aansprakelijkheid verz.
Kosten vergaderingen
Overige bestuurskosten
Huur zwembad
Consumpties lesavonden

300,43
159,50
218,52
40,00

280,00

4310
4320

Examens
Kosten zakboekjes

4350
4355
4360
4399

Theorie opleidingen
Technische bijscholing
Schoolsport
Afschrijving inventaris

4410
4420
4430
4440
4495
4499
4500

Kosten opleiding varen
Kosten bewaking/boot
Kosten Serious Rescue
Verzekering boot
Overige kosten boot
Afschrijving bewaking
Wedstrijden

4520
4710
4720
4730
4780
4790
4890
4900
4930

337,05

250,00
50,00

20,00

75,00

46,33

1500,00
575,95
402,17
302,50
54,33
5603,51

500,00
500,00
120,00

Nacht van Leiderdorp
Medewerkers avond
Jeugddag
Grote clubactie
Sponsorzwemmen
Overige kosten activiteiten

997,52

950,00

145,59
91,20
30,00

300,00
120,00
30,00
25,00

Kosten website
Ledenwerving
Promotie en drukwerk

231,60

450,00

600,00

25,00
300,00

2835,00

0,00
21624,90

6139,44
726,75

305,00
40,00
10,00
6000,00
750,00

Saldo winst

14030,00

Totaal inkomsten
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Toelichting Financieel jaarverslag 2019
Inkomsten
Nacht van Leiderdorp:

Uitgaven
2019

Nacht van Leiderdorp:
Huur zwembad

Bijdrage ploegen

960,00

Aandenken deelnemers
Diskjockey
Consumpties

Albert Hein
Nacht van Leiderdorp

190,00
27,92
0,00
0,00

Porti/Enveloppen/Cartridges/Div.

0,00

Bloemen/Wijn

0,00
0,00
997,52

2019
1935,00
840,29
320,00

Rabobank wensen fonds

3500,00

Belangenvereniging A4-HSL

2500,00

Diverse

0,00

Sportprijzen

Overige

Rabobank wensen fonds

779,60

Huur DKD ruimte

960,00

Sponsoring:

2019

161,93
9257,22

Er was een resultaat begroot van € 0,00. Over 2019 hebben we een positief resultaat behaald van
€ 4.182,09. Dit positieve resultaat is met name ontstaan door een hoog inkomsten van sponsoring.
Van dit resultaat dient er nog wel een buitenboordmotor aangeschaft te worden voor de vlet. Dit is
al wel verwerkt in de balans. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat we best een goed financieel
jaar hebben gedraaid. De inkomsten van contributie moeten wel de kosten van het zwemmen
blijven dekken zonder inkomsten van sponsoring. Dit is op dit moment niet meer het geval
waardoor we genoodzaakt zijn de contributie jaarlijks te verhogen.
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Balans 2018 & 2019
Balans

2019

2018

2019

2018

Eigen vermogen:
10015,57
Voorzieningen algemeen
1000,00
190,98 Nog te betalen kosten
6188,84
6077,80 Vooruit ontvangen baten
1031,42
4077,68
851,86

6894,86
1000,00
1064,64
187,50

Inventaris
Vooruitbetaalde kosten
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
Postbank betaalrekening
ING Zakelijke spaarrekening
Kas

1277,98
13128,60
1867,98
4078,33
1033,61

Kruisposten
Totaal

37,97 Resultaat 2019/2018
21386,50 12267,72 Totaal
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4182,09
21386,50

3120,71
12267,71
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Begroting 2020
Dit jaar is er voor gekozen om enkel een aangepaste begroting voor 2019 af te geven. Hiervoor is
gekozen vanwege onze huidige financiële situatie. Op deze manier is het mogelijk om een meer
reële begroting af te geven.

GBK

Omschrijving

Begroting

GBK

Inkomsten
8000
8010

Contributie
Inschrijfgeld

8060
8070
8095

Sponsorzwemmen
Verkoop artikelen
Overige inkomsten

8300

Examengeld

8325
8330
8340

Diploma boekjes
Theorie opleiding
Schoolsport

8400

8510

Inkomsten bewaking

Nacht van Leiderdorp

8720
8730

Jeugddag
Grote clubactie

8840
8890

Sponsoring
Rente

Omschrijving

Begroting

Uitgave
7300,00
40,00

4000

Afdracht contributie

850,00

4020

Attentie vrijwilligers

75,00

4070
4095
4120
4130
4190
4200
4210

Bankkosten
Overige vereniging
Aansprakelijkheid verz.
Kosten vergaderingen
Overige bestuurskosten
Huur zwembad
Consumpties lesavonden

4310

Examens

4350
4355
4360
4399

Theorie opleidingen
Technische bijscholing
Schoolsport
Afschrijving inventaris

4410
4420
4430
4440
4495
4499
4500

Kosten opleiding varen
Kosten bewaking/boot
Kosten Serious Rescue
Verzekering boot
Overige kosten boot
Afschrijving bewaking
Wedstrijden

4520
4710
4720
4730
4780
4790

Nacht van Leiderdorp
Medewerkers avond
Jeugddag
Grote clubactie
Sponsorzwemmen
Overige kosten activiteiten

4890

Kosten website

4900
4930

700,00
800,00

310,00
50,00
290,00
50,00
6265,00
750,00

460,00
330,00

10,00

60,00

1000,00
575,00
350,00
303,00
50,00

600,00

350,00

1000,00
1,00

Saldo verlies

3.677,00

Ledenwerving
Promotie en drukwerk
Flippers
BBM vlet 15 PK
Saldo winst

Totaal inkomsten

15938,00

Totaal uitgave

1000,00
250,00
100,00
30,00

250,00

500,00
3500,00

15938,00

Het verlies is geen daadwerkelijk verlies omdat deze sponsorgelden al in 2019 zijn ontvangen.
Hiervan worden dit jaar een BBM voor de vlet van aangeschaft en flippers voor in het zwembad.
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Afschrijvingen Leiderdorpse Reddingsbrigade
Inventaris overzicht 2017

Saldo
31-12-2016

Flippers 8x

Aanschaf
2017,00
€
35,87

Totaal opleidingen

Inventaris overzicht 2018

Afschrijving
2017,00

Saldo
31-12-2017
35,87

0,00

35,87

35,87

Saldo
31-12-2017

Aanschaf
2018

Afschrijving
2018

AED accu en elektroden
KNBRD boot bijdrage materiaal
Redvesten
Disselslot
Flippers 4x
Kleding
Totaal bewaking

€
€
€
€
€
€

450,29
665,50
379,00
22,49
77,80
445,07
2040,15

€
€
€
€
€
€

450,29
665,50
379,00
22,49
77,80
445,07
2040,15

Pilatus Softbal
Ballennet 2x
Duikbril geblindeerd 2x
Aqua lung sport
Flippers 14x

€
€
€
€
€

54,89
17,88
87,90
22,48
270,30

€
€
€
€
€

54,89
17,88
87,90
22,48
270,30

Totaal opleidingen

Inventaris overzicht 2019

PAK PS4114 INCL 3X ARM PATCH
RB NEDERLAND BIJDRAGE NRV EENHEID

453,45

Saldo
31-12-2019

Aanschaf
2019
€ 4.938,01
€ 665,50

Totaal bewaking

5603,51
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Saldo
31-12-2018
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

453,45

Afschrijving
2019
€ 4.938,01
€ 665,50
5603,51

0,00

Saldo
31-12-2019
€
€
€

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
Linde Brinksma
Roel Brouwer
Danny Captein
Angela Caspers
Silke Dompeling
Suzanne Hoogewoning
Lizzy van Duyn
Caroline van Eck
Linda van Eck
Remon Eijsackers
Claudia Hofman
Liesbeth Kersbergen
Bryan Koolmoes
Mirjam Lambooij de Graaf
Dorien van der Meer
Petra van der Meer
Nikita van den Nieuwendijk
Ellie van Oosten
Gerard Ouwerkerk
Sander Parlevliet
Sergej Poslawsky
Marith de Ridder
Marco de Ridder
Jos Slingerland
Edwin Stuifzand
Richard van der Vegte
Piet Vis
Joeri Willems

Verder bedanken wij de volgende vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de
Leiderdorpse Reddingsbrigade.
Alice le Maître
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