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Van het Bestuur 

Van de voorzitter 

Terugkijkend op het verslagjaar 2018 was 2018 een zeer bewogen jaar. Ik nam samen met 
Boudewijn zitting in het bestuur in mei 2018 een periode waarin heel veel gebeurden. De bouw van 
de strandpost ging net van start. Het herziene Huishoudelijk Reglement 2018 was net in gegaan en 
de commissies waren in hun nieuwe samenstelling van start gegaan.  
Bij mijn start in het bestuur was de lifeguardopleiding 2018 met praktijktrainingen van start gegaan en 
stond het buitenwaterzwemmen voor de deur. De strandbewaking moest natuurlijk doorgaan net als 
de zwemlessen op donderdagavond. Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen om alles wat moest 
gebeuren voor elkaar te krijgen: bedankt! 
 
Aan het eind van 2018 is er veel veranderd ten opzichte van eind 2017. De nieuwe strandpost staat 
en de subsidie is per 2019 verhoogd. De vereniging is vele malen in de kranten geweest. De AVG is 
geïmplementeerd. In 2018 is een ledengroei gestart die zich hopelijk in 2019 voortzet. Jongeren 
spelen een essentiële rol in onze vereniging, als bewakingsleden, assistent-instructeurs, als 
gangmakers. Deze jongeren moeten uitgedaagd blijven worden het is de volgende generatie die 
onze organisatie heel hard nodig heeft! 
 
Aan het eind van 2018 is er ook veel hetzelfde gebleven. Onze vereniging bestaat nog steeds aan 
een vaste kern van kaderleden die zich met veel passie inzetten voor de ZRB. Een vaste kern die 
met elkaar de boel moet draaien. De uitdaging die er begin 2018 lag om vrijwilligers een leuke, 
zinvolle, plezierige en uitdagende tijdsbesteding te geven blijft is een uitdaging waar nog werk op te 
verzetten is. Het ontmoeten en gezellige dingen doen met elkaar blijft belangrijk.  
Eind 2018 staat de vereniging er in veel opzichten voor de lange termijn goed voor (qua middelen, 
financieel en leden). Voor de korte termijn blijft het een uitdaging om alle kaderfuncties gevuld te 
krijgen.  
 
De grootste uitdaging eind 2018 richting 2019 is het vinden van bestuursleden. Een vereniging kan 
niet zonder leden, niet zonder vrijwilligers en niet zonder bestuur. Wie pakt de handschoen op om de 
uitdagingen die er zijn aan te gaan?  
 
Ilse Hopman 
Waarnemend Voorzitter 
  



 

 

4 van 26 
 

Huishoudelijk Reglement 2018 

Het Huishoudelijk Reglement 2018 is vastgesteld op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 
12 december 2017 en ingegaan op 15 februari 2018. Hierbij zijn een aantal oude commissies 
formeel opgeheven en een aantal nieuwe commissies van start gegaan. Veel kaderleden wenden 
snel aan de nieuwe situatie, want het was in veel opzichten een formalisatie van de bestaande 
situatie.  

Bestuursbesluiten 

In 2018 heeft het bestuur de volgende bestuursbesluiten vastgesteld: 

• Bestuursbesluit 2018-01-10 Declaratiereglement  

• Bestuursbesluit 2018-01-10 Jaarplan AC 2018 

• Bestuursbesluit 2018-01-10 Notitie Sleutelbeheerplan 

• Bestuursbesluit 2018-02-07 Instellings- en opheffingsbesluit Commissies bij de ingang van 
het Huishoudelijk Reglement 2018 

• Bestuursbesluit 2018-02-07 Regeling Diplomering en Registratie (update) 

• Bestuursbesluit 2018-11-07 Functielijn strand- en evenementenbewaking (update) 

• Bestuursbesluit 2018-11-07 Kledingplan 

• Bestuursbesluit 2018-11-07 Privacy Statement (update van versie 2018-04-11) 

• Bestuursbesluit 2018-11-07 Reglement Strand- en Evenementenbewaking (update) 
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Het bestuur en verkiezingen 

Op de Algemene Vergadering van 2 mei 2018 hebben wij afscheid genomen van Robert van Swieten 
als penningmeester. Robert is in 2014 begonnen als penningmeester en heeft dit werk 4 jaar 
gedaan. Het bestuur is Robert dankbaar voor zijn werkzaamheden als penningmeester. Boudewijn 
van der Kaaij heeft Robert opgevolgd als penningmeester. Het was geen eenvoudige klus voor 
Boudewijn om de vereniging in korte tijd te leren kennen en om inzicht te krijgen in de financiën van 
de vereniging. Ondertussen heeft Boudewijn zijn weg gevonden in de vereniging en levert met zijn 
rustige houding en doordachte adviezen een waardevolle bijdrage aan het bestuur.  
Ilse Hopman is op 2 mei 2018 begonnen als bestuurslid van onze vereniging. Zij heeft een 
belangrijke rol als portefeuillehouder zwembadopleidingen in het bestuur. Ilse speelt een belangrijke 
rol in het verbinden van leden van onze vereniging en is de aanjager van vele leuke initiatieven.  
 
Ondanks de positieve ontwikkelingen in het bestuur zijn er ook minder positieve ontwikkelingen 
geweest. Aad-Tobias Huijbens (secretaris) heeft op 7 november 2018 aangegeven dat hij van 
mening was dat hij door verschillende beslissingen en gedragingen van kaderleden in een positie 
terecht was gekomen waarin hij bepaalde portefeuilles moest neerleggen. Hierna heeft Ferry de 
Neyn (voorzitter) op 27 november 2018 laten weten dat hij zijn functie van voorzitter te hebben 
neergelegd. Ferry constateerde moeilijke verhoudingen tussen enkele kaderleden. Het lukte Ferry 
niet hier verandering in te brengen en voor hem bleek het functioneren in het conflicterend veld niet 
langer hanteerbaar.  
 

Verkiezingen  
Op 2 mei 2018 was de samenstelling en het rooster van aftreden van het bestuur:  

Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

Voorzitter Ferry de Neyn van Hoogwerff 2017 3 jaar 2020 

Secretaris Aad-Tobias Huijbens 2017 2 jaar 2019 

Penningmeester Boudewijn van der Kaaij 2018 2 jaar 2020 

Bestuurslid Maarten Voskamp 2017 2 jaar 2019 

Bestuurslid Ilse Hopman 2018 2 jaar 2020 

 
 
 

 
Rooster van aftreden voor het Financiële Commissie 

Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

Lid Robert van Swieten 2018 1 jaar 2019 

Lid Natalie Baas 2018 1 jaar 2019 

Reserve lid Vacature  1 jaar  
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Clubhuis 

Het clubhuis is een plek waar de leden van de ZRB samen komen 
voor vergaderingen, cursussen en activiteiten. In 2018 zijn er 
ongeveer 35 vergaderingen, 40 cursussen en 13 activiteiten (en 
voorbereidingen daarop) in het clubhuis geweest. Hiernaast is er nog 
het gebruik ten behoeve van de strandbewaking.  
 
Tijdens ‘NL-doet’ op zaterdag 10 maart 2018 is er groot onderhoud 
gedaan aan het clubhuis, georganiseerd door de AC. Het clubhuis 
heeft van binnen een flinke poetsbeurt gekregen. Aan de buitenkant 
is er gewerkt aan het groen en is het tegelpad opnieuw gelegd.  
 
Veel dank voor onze vrijwilligers die op deze dag hun handen uit de mouwen hebben gestoken en de 
vrijwilligers die zich speciaal hadden aangemeld om ons te helpen met klussen. Dank aan de D66-
Raadsleden die met NL-doet aan de slag zijn gegaan om ons bij deze klussen te helpen! 
 
In 2018 heeft Linda Keller als vrijwilliger de taak op zich genomen om met regelmaat het clubhuis 
schoon te maken. Daarmee kunnen de leden ervan op aan dat het clubhuis goed wordt 
schoongehouden. Ook in 2018 heeft Kees de Vries zich weer ingezet om het groen rond het clubhuis 
netjes te houden. Het terrein ziet er daarmee altijd netjes uit! 
 
Het bestuur wil alle leden die in 2018 hun steentje hebben bijgedragen aan het netjes houden 
van en het onderhoud aan het clubhuis heel erg bedanken.  
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In 2018 kregen alle organisaties te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Op 25 mei 2018 moest ook de ZRB aan deze wettelijke verplichting voldoen.  
 
In het voorjaar van 2018 zijn daarom diverse stappen gezet om ook de ZRB hierop voor te bereiden. 
Dit was niet eenvoudig want het was en het is niet geheel duidelijk wat de AVG nu precies vereist. 
Bovendien moest er gezocht worden naar een invulling die enerzijds voldoet aan de wettelijke 
vereisten en aan de andere kant goed werkbaar is voor alle vrijwilligers. Dit heeft geleid tot de 
volgende acties: 

- Het opvragen van verwerkersovereenkomsten van alle organisaties waarmee wij gegevens 
delen (sportlink, website, Microsoft/SharePoint, nieuwsbrief). Hiervoor moest o.a. worden 
overgestapt van webhost (dat is nu Hoasted) en een andere digitale nieuwsbrief (dat gaat nu 
via Laposta)  

- Het opstellen van een Privacy Statement en het aanpassen van het Huishoudelijk 
Reglement 

- Het veranderen van het inschrijfformulier 
- Het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door alle kaderleden die toegang 

hebben tot persoonsgegevens.  
Al het bovenstaande klinkt eenvoudig maar het was veel uitzoekwerk om dit goed te regelen.  

Subsidie 

Op dinsdag 30 januari 2018 is er een uitgebreid gesprek geweest met de gemeente over de subsidie 
van de ZRB. Voor dit gesprek was een kostenplaatje gemaakt van de strandbewaking. Hieruit kwam 
naar voren dat de strandbewaking inclusief opleidingen, vervanging materiaal en stallingplek voor de 
boten ca. €30.000 per jaar kost. De gemeente deelde onze mening dat het onwenselijk is dat onze 
lifeguards hun EHBO-opleiding zelf moeten bekostigen. De gemeente heeft eind 2018 laten weten 
de subsidie te verhogen van € 5.200 naar €20.000 per jaar. Hiermee krijgt de ZRB meer ruimte om 
financieel gezond te draaien, maar een deel van de kosten van de strandbewaking moet de ZRB zelf 
blijven dekken.  
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Lokale samenwerking 

In 2018 is de ZRB vast onderdeel geworden van het beheeroverleg. Hieruit zijn diverse 
ontwikkelingen voortgekomen, zoals dat het toegestaan is om op het voetpad naast het clubhuis te 
rijden om boten te halen en te brengen. Verder zorgt het beheersoverleg dat wij goed op de hoogte 
zijn van de ontwikkelingen rond de Zoetermeerse Plas. In 2018 zijn er diverse voorbereidingen 
geweest voor nieuwe vaarregels op de Zoetermeerse Plas die in 2019 zijn ingegaan.  

Regionale samenwerking 

Ook in 2018 is de ZRB actief geweest in de RVR Haaglanden. RVR staat voor Regionale 
Voorziening Reddingsbrigades. Alle Reddingsbrigades in de Veiligheidsregio Haaglanden zijn bij de 
RVR Haaglanden vertegenwoordigd. Binnen de RVR is sprake van een natuurlijk onderscheid 
tussen de kustbrigades (Monster, Den Haag en 's-Gravenzande) en de binnenwaterbrigades (Delft, 
Leidschendam en Zoetermeer). Ongeveer 6 keer per jaar komen afgevaardigden van deze brigades 
bij elkaar om te vergaderen. Vanuit de ZRB zijn dat in wisselende samenstelling Aad-Tobias 
Huijbens, Rino Kramer en Marcel van der Ploeg. Naast de leden van de brigades is er vaak ook een 
vertegenwoordiger van Reddingsbrigade Nederland en een vertegenwoordiger van de 
Veiligheidsregio aanwezig. 
 
In 2018 is de ZRB weer aanwezig geweest bij het Varend Corso, waarvoor de RVR het toezicht en 
de hulpverlening verzorgt. 

 
Wie heeft wat gedaan voor het bestuur 
Bestuur vanaf 2 mei 2018 

• Voorzitter    : Ferry de Neyn  

• Penningmeester   : Boudewijn van der Kaaij 

• Secretaris    : Aad-Tobias Huijbens 

• Lid      : Maarten Voskamp 

• Lid      : Ilse Hopman 
 
Stafleden 

• Ledenadministratie   : . 

• Beheer / Groen   : . 

• Beheer / Schoonmaak  : . 

• Beheer / Clubhuis   : . 

• Kleding    : . 

• Examinator Vaaropleidingen : . 

Het bestuur bedankt: 

• Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de ZRB: 
o De (assistent-)instructeurs die iedere donderdag voor leuke en leerzame lessen zorgen 

in het zwembad 
o De vrijwilligers die zorgen voor administratie, onderhoud, schoonmaak en organisatie 
o Alle commissieleden die de vaste kern van onze vrijwilligers vormen 
o De jongeren die zich op jonge leeftijd al enthousiast inzetten voor de ZRB  

• De sponsors die de ZRB helpen met goederen en werkzaamheden.  

• Journalisten die dit jaar de kranten hebben gevuld met vele leuke stukjes over de ZRB. 

• Allen anderen die zhebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de doelen van de ZRB  

• Pelgrimshoeve Zoetermeer voor de bijdrage aan het groot onderhoud voor het clubhuis. 

• Het Oranje Fonds voor de bijdrage met NL-doet 
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Werkgroep Buitenwaterzwemmen 

Het buitenwaterzwemmen is voor veel leden een van de hoogtepunten van het jaar. De werkgroep 
buitenwaterzwemmen heeft in 2019 deze taak op zich genomen. In het totaal hebben 26 
leszwemmende leden deelgenomen aan het buitenwaterzwemmen. Het buitenwaterzwemmen vond 
plaats op maandagavond 4, 11 en 18 juni.  
 
Tijdens het buitenwaterzwemmen werd weer getraind met het zwemmen in open water. Hiernaast 
hebben leden kunnen ervaren wat de lifeguards doen op het strand. Een snelcursus EHBO, 
meevaren op de boten, oefenen met de portofoons zijn allemaal onderdeel geweest van het 
buitenwaterzwemmen.  
 

  
 
Werkgroep Buitenwaterzwemmen 

• Lid    : . 

• Lid    : . 

• Lid    : . 
 
 
Het bestuur wil de werkgroep en alle instructeurs, assistent-instructeurs en bewakingsleden 
die hebben geholpen bij het buitenwaterzwemmen 2018 bedanken.   
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Strandpost 
Op woensdag 11 juli 2018 was het zover dat de ZRB de sleutel van de strandpost kreeg overhandigd 
van burgemeester Aptroot. Dit traject is op 7 december 2015 gestart toen er in de gemeenteraad 
voor het eerst gesproken werd over de strandpost. In mei 2017 kwam het eerste ontwerp in beeld dat 
lijkt op het eindontwerp van de strandpost. Rond mei 2017 kwam de strandpost ook voor in de 
perspectief nota (een soort conceptbegroting/conceptjaarplan van de gemeente).  
 
Begin februari 2018 kon de werkgroep geïnformeerd worden over het voorlopig definitief ontwerp. Op 
26 maart 2018 heeft de gemeenteraad het kredietbesluit genomen. Dit was het groene licht van de 
gemeenteraad voor het project, waardoor het geld (€178.000) ook daadwerkelijk beschikbaar kwam.  
 
In april 2018 kon de ZRB haar laatste input leveren op het ontwerp. Hierna ging de aannemer van 
start. In deze fase is er nog een wijziging geweest. Het draaien van de douche en toiletruimte in de 
hal, waardoor er een grotere EHBO-ruimte zou ontstaan. 
 
Op woensdag 30 mei 2018 werd de oude strandpost naar achteren verplaatst om zo ruimte te maken 
voor het nieuwe pand. Hiermee ging het bouwproces van start. Op 29 juni werd onze oude 
strandpost verwijderd, dit was helaas onvermijdelijk. Hierbij was er goede hoop dat we 6 juli (dus 
vóór de planning) al de sleutel konden krijgen van de nieuwe strandpost. Op het allerlaatste moment 
bleek dat toch niet mogelijk door veiligheidsgebreken.  
 

  
Woensdag 30 mei 2018 Zaterdag 2 juni 2018 

 

  
Woensdag 20 juni 2018 Woensdag 4 juli 2018 
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Inrichting van de strandpost 

Een nieuwe strandpost moet natuurlijk ook van een inrichting worden voorzien. Tijdens het 
bouwproces zijn hiervoor diverse acties geweest. De HTM was bezig met het vervangen van diverse 
meubels. Hierdoor kon de ZRB tafels, stoelen, kasten en bureaustoelen overnemen voor de 
inrichting van de strandpost. Hiernaast is er begin april 2018 een fondsaanvraag bij Fonds 1818 
gedaan voor de eerste materialen, zoals kleedkamerbanken, prullenbakken, stellingkasten voor de 
tassen en kleine inrichtingsmaterialen. De bijdrage 
van Fonds 1818 hiervoor was €1497.  
 
Het Alfrink College rondde ook in 2018 de jaarlijkse 
goede doelenactie af. Wendy Exterkate had in 2017 
de inrichting van de strandpost als goed doel 
aangedragen. Deze inrichting is door de leerlingen 
van het Alfrink College gekozen als één van de twee 
goede doelen van het Alfrink College. De 
opbrengsten zijn opgehaald met diverse acties (o.a. 
lichtjesavond en sponsorloop) zijn geheel ten goede 
komen aan deze twee verkozen doelen. De deze 
goeden doelenactie heeft €8000 opgeleverd voor de 
inrichting van de strandpost.  

Sleuteloverdracht 

Op woensdag 11 juli 2018 kreeg de ZRB de sleutel 
van de strandpost overhandigd van burgemeester 
Aptroot. Dat was reden voor een feestje. In de 
ochtend is er hard gewerkt om de strandpost zo ver 
mogelijk in te richten. In de middag stonden de 
hapjes en drankjes klaar.  
 
Over het water kwam burgemeester Aptroot de 
sleutel brengen. Na een mooie speech kon voorzitter 
de sleutel aannemen. In deze speech werd o.a. 
vermeld dat de hogere subsidie die nodig is om onze 
taak goed uit te voeren bijna rond was.  

 
 

  

Het bestuur bedankt: 

• De leden van de werkgroep Strandpost voor hun inzet om de strandpost te realiseren.  

• De bewakingsleden voor hun flexibele inzet in bouwperiode van de strandpost 

• De leerlingen en medewerkers van het Alfrink College voor hun inzet voor de goede doelenactie 
om geld op te halen voor de inrichting van de strandpost  

• HTM voor het mogen overnemen van hun afgeschreven mubilair  

• Fonds 1818 voor zijn bijdrage aan de inrichting van de Strandpost 
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Zwembadopleidingen 

Algemeen 
In 2018 is de Technische Commissie, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, 
overgegaan in de Commissie Zwembadopleidingen. Met deze wisseling hebben wij afscheid 
genomen van ., die zich is gaan inzetten voor andere commissies. Wij bedanken haar voor de inzet 
de afgelopen jaren. Met de ingang van de nieuwe commissie zijn . en . respectievelijk coördinator 
Zwem-ABC en coördinator Zwemmend Redden geworden. Dit houdt in dat zij alles coördineren 
rondom deze opleidingen. In 2018 is er geen kandidaat gevonden voor de functie 
commissievoorzitter CZO.  

(Assistent-)instructeurs 

Wij kunnen met grote trots melden dat wij er vanaf maart vier nieuwe 
assistent-instructeurs bij hebben in het zwembad, namelijk .,., .en .. Dit 
zijn vier enthousiaste assistent instructeurs die nog bezig zijn met hun 
Life Saver diploma’s. Wij heten ze van harte welkom en zien al zeer 
potentiële instructeurs in hen. 
Helaas heeft Mario le Large aangegeven te stoppen per november 
2018. Wanneer hij weer tijd heeft, komt hij zeker weer terug. Mario is al 
heel lang lid en wij bedanken hem voor zijn vele jaren lesgeven. 
 
. is nog druk bezig met z’n instructeursdiploma niveau 3. 
Hij is bijna klaar en dan hebben wij er weer een 

gediplomeerd instructeur bij. . succes met de laatste loodjes! 
. heeft aangegeven ook de opleiding te willen doen en gaat starten in 2019. Wij 
wensen haar succes met de opleiding.  
 
De (assistent-)instructeurs staan bijna elke donderdagavond in het zwembad om 
volledig vrijwillig leden les te geven. Zij zijn dit jaar bedankt met een dagje 
klootschieten. Gezellig met elkaar in twee teams door de weilanden diverse 
opdrachten uitvoeren om af te sluiten met een drankje op het terras. 

Evenementen en bijzondere lessen in het zwembad 

Na de examens in februari 2018 hebben wij een vriendjes en vriendinnetjes meezwemavond 
gehouden. Zo kan eenieder laten zien waar ze zwemmen en hoe leuk dat wel niet is. Voor de 
kinderen die geslaagd zijn voor hun C-diploma was er weer de stoere Lifeguard les om zo in één les 
kennis te maken met zwemmend redden en dat ze dan vooral lid moeten blijven om deze lessen te 
volgen. In maart waren de kennismakingscursussen gepland, er waren 5 kandidaten en de meesten 
daarvan zijn lid geworden. Tijdens de laatste les voor de zomervakantie werd de traditionele 
succesvolle poolparty georganiseerd door de Activiteiten Commissie. De AH heeft altijd een speciale 

actie waar je voor zwemlessen kan sparen in de winkel, wij bieden altijd 
zwemlessen hiervoor aan. Deze keer kwamen alleen enkele 
volwassenen zwemmen, maar deze zijn helaas geen lid geworden.  
De Sint heeft natuurlijk, met zijn 
pieten, ook een bezoekje 
gebracht in het zwembad. De 
Activiteiten Commissie verzorgt 
alles rondom de sint en wij geven 

de speciale pietenles die iedereen krijgt. Het jaar sluit af met 
een winterles: leren hoe je uit een wak kan komen, wat te doen 
als je onder het ijs komt en zwemmen in dikke winterkleding. 
In mei was een speciale les in Rozenburg, daar konden de 
assistent instructeurs, lifeguards en andere gegadigden een 
minicursus “auto te water” volgen bij de lokale reddingsbrigade. Dit was een zeer leerzame en leuke 
les.  
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Haladministratie 
. is met de jaarovergang gestopt met de haladministratie en wij 
bedanken haar voor het vele jaren aan de tafel zitten. Marlies 
de Groot heeft helaas, vanwege haar gezondheid, niet veel 
aan de tafel kunnen zitten. . zat elke donderdagavond aan de 
tafel.  

Examens 
Het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden is een belangrijk diploma voor niet 
gediplomeerde instructeurs. Met dit certificaat zijn zij gecertificeerd om toezicht te houden in een 
zwembad. Dit certificaat is twee jaar geldig, in dit jaar zijn de volgende personen geslaagd of hebben 
hem succesvol verlengd: ., ., ., ., ., ., . en . . 
 
Donderdagavond 8 februari 2018 was een 
gecombineerde examenavond voor Zwem-
ABC en zwemmend redden. Alle kandidaten 
zijn geslaagd! Vlak voor de zomervakantie 
was nog een succesvol examen Zwem-ABC 
waarvoor ook iedereen geslaagd is.   

Aantal geslaagden examens zwem-ABC 

 

 

Aantal geslaagden examens Reddingsbrigade Nederland 
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Wie heeft wat gedaan voor de Commissie Zwembadopleidingen 
Commissie Zwembadopleidingen 
• Voorzitter     : vacature 

• Secretaris     : . 

• Coördinator Zwem-ABC   : . 

• Coördinator Zwemmend Redden  : . 

• Materiaalcommissaris   : . 

• Examens Zwemmend Redden  : . 

• Lid      : . 

• Lid (Technische Commissie )  : . 
 
Opleidingen overige 

• Theorie RN     : . 

• Praktijkbegeleider    : . 
 
Haladministratie 

• . 

• . 
 
Gediplomeerde zweminstructeurs 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
 
Assistent zweminstructeurs 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
 
 
Het bestuur wil de leden van de Commissie Zwembadopleidingen bedanken voor hun inzet 
voor het Zwem-ABC en het Zwemmend Redden in 2018. Het bestuur wil hiernaast alle 
(assistent-)instructeurs bedanken voor hun inzet! 
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Waterhulpverleningsopleidingen 
In 2018 is de Commissie Waterhulpverleningsopleidingen (CWO) van start 
gegaan. De opleiding voor Junior Lifeguard en Lifeguard werd in 2018 voor 
het eerst verzorgd door de CWO die deze taak heeft overgenomen van de 
werkgroep.  

Training 

Voor de (Junior) Lifeguardopleiding hebben we met een groep van 13 
actieve bewakingsleden en twee nieuwe aspirant leden flink getraind. Dit 
was vooral op de maandagavond (en in de zomer ook de donderdagavond) 
tussen werk, school, vakanties en andere bezigheden van iedereen door. 
Naast de vaste lifeguardtrainingen werd ook tijdens bewakingsdagen met 
goed en met slecht weer hard gewerkt om alle opdrachten afgetekend te 
krijgen in de opdrachtenboeken. 
 
In 2018 zijn er weer enkele oefendagen en avonden geweest. Van en met 
elkaar leren en plezier maken is het doel van deze oefeningen. Op 27 
januari was de eerste oefenavond, waarbij geoefend is met communicatie 
en het aansturen van elkaar.  Op 3 maart was er een oefendag, want het 
had gevroren en dat was prachtig weer voor een 
ijsoefening. Op 27 en 28 oktober was er een heel 
oefenweekend, waarbij met diverse spellen flink gewerkt 
is aan het teamgevoel en er o.a. geoefend is met 
zwemmen in droogpak in het donker.  

Examens 

Na een seizoen hard trainen was 1 september het 
examen voor Lifeguard en Junior Lifeguard. Voor het 
examen zijn drie Junior Lifeguards geslaagd en is één 
Lifeguard geslaagd.  
 
 
Het bestuur bedankt alle (assistent-)instructeurs die zich in 2018 hebben ingezet voor de 
Waterhulpverleningsopleidingen en bedankt ook de Commissie 
Waterhulpverleningsopleidingen voor de  organisatie van de opleiding. Het bestuur feliciteert 
geslaagden voor het diploma Junior Lifeguard en het diploma Lifeguard! 
 
 
Commissie Waterhulpverleningsopleidingen (vanaf 15 februari 2018) 
• Voorzitter     : . 

• Lid      : . 

• Lid      : . 

• Lid      : .  

• Lid      : . 
  
Instructeurs 
• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
 

Assistent-Instructeurs 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• .

Geslaagden voor de opleiding 

Waterhulpverlening 

• . – Junior Lifeguard 

• . – Junior Lifeguard 

• . – Junior Lifeguard 
 

• . – Lifeguard 
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EHBO-opleidingen 
Naast de reguliere gang van zaken, zoals 
bijscholing van de instructeurs en de 
herhalingslessen in april en oktober, zijn we in 2018 
van start gegaan met de eerste kandidaten die de 
rode kruis cursus 3100 hebben gevolgd en 
afgerond.  
 
Voor de Oranje kruis EHBO examens op  14 april 
2018 zijn 6 kandidaten vanuit de ZRB en 5 leden 
van de ZRB opgegaan. Hiernaast zijn ook twee 
andere kandidaten opgegaan. De drie externe 
kandidaten zijn opgeleid buiten de ZRB om en 
hebben enkel deelgenomen aan twee lessen en 
het examen. Alle kandidaten zijn geslaagd 
waardoor eind 2018 40 EHBO leden onder de 
ZRB ingeschreven staan in de portal van het 
Oranje Kruis. 
 
Naast de interne cursussen hebben externe 
cursussen plaatsgevonden voor KC Delft, Wijk 
Agent Samen assistentie bij de EHBO-opleiding 
van de Leidse Reddingsbrigade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissie EHBO-opleidingen (vanaf 15 februari 2018) 
• Voorzitter / Instructeur   : . 

• Lid / Instructeur    : . 

• Lid / Instructeur    : . 
 
Het bestuur bedankt de leden van de Commissie EHBO-opleidingen voor hun inzet in 2018 en  
feliciteert de geslaagden voor het Oranje Kruis EHBO-diploma en het Rode Kruis module 
3100! 
 
 
  

Leden die Rode Kruis module 3100 

hebben afgerond (december) 

• . 

• . 

• . 

Leden geslaagden voor 

Oranje Kruis EHBO-diploma (14 april) 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
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Brigade Opvang Team 
Het Brigade Opvang Team is de opvolger van het Reddingsbrigade Opvang Team. In 2018 is twee 
keer een beroep gedaan op het brigade opvang team, waarop conform het protocol actie is 
ondernomen. Het BOT volgt om het jaar een training voor opvang na incidenten, daarom is er in 
2018 geen training geweest.  
 
Commissie Brigade Opvang Team (vanaf 15 februari 2018) 
• Voorzitter   : . 

• Lid    : . 

• Lid    : . 

• Lid     : . 

• Lid     : . 
 

Bewaken 
Bewaking Noord-Aa  

Ondanks het goede warme weer, was er dit jaar een gemiddeld aantal draaidagen. De weekenden 
waren helaas vaak toch net minder mooi qua weer. Het blijft ook lastig om voor bewakingsdagen 
voldoende mensen te vinden. Mooi om te zien is wel dat er, met dank aan de CWO, vanuit de 
zwemmende leden inmiddels wederom een aantal jonge en enthousiaste leden het bewakingsteam 
is komen versterken. Deze jongeren geven de bewakingsploeg een welkome en gezellige 
toevoeging, die ervoor zorgt dat we het komende strandseizoen nog positiever tegemoet  zien. In 
2018 is er niet op doordeweekse dagen gedraaid. Op dagen met minder strandweer zijn er wel 
bewakingsdagen geweest om te oefenen en trainen.  
 

 
 
 
 
 
 

Bewakingscijfers 

 

 2018 2017 2016 2015 

Aantal bewaakte dagen 19 17 13 18 

Aantal bewakingsleden (actief meegedraaid*) 31 29 26 31 

waarvan aspiranten  12 (39%) 11 (38%) 9 (35%) 17 (50%) 

waarvan nieuw 2 5 3 - 

waarvan (junior) lifeguards / strandwacht en 

postcommandanten 

 

19 (61%) 18 (62%) 17 (65%) 15 (47%) 

Aantal EHBO gevallen 36 63 38 99 

Doorverwijzing arts 1 3 0 2 

Ambulance ter plaatse 1 2 2 1 

Overige acties 6 5 9 10 

Kinderen vermist (en gevonden) 0 0 0 1 

*onder actief wordt verstaan alle bewakingsleden die minimaal 1 dag(deel) hebben gedraaid in het seizoen of bij 

evenementen.Peilperiode functies voor Waterhulpverleningsexamens.  
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Ondersteuning bij evenementen 

De Commissie Strand- en 
Evenementenbewaking (CSEB) 
heeft dit jaar naast de reguliere 
bewaking weer assistentie verleend 
bij evenementen, zowel binnen als 
buiten ons eigen bewakingsgebied. 
Het is goed om op te merken dat 
organisatoren van evenementen in 
Zoetermeer ons steeds vaker weten 
te vinden en ons zelf benaderen om 
zorg te dragen voor de veiligheid op 
en rond het water. Een goed 
voorbeeld daarvan is Koningsdag, 
waar we ons, samen met de 
Activiteitencommissie, wederom 
hebben kunnen presenteren aan de 
vele bezoekers en rondvaarten 
hebben gehouden. Een ander 
voorbeeld is de inzet bij een flyboard 
demonstratie tijdens Halloween.  
Daarnaast heeft een team van de 
CSEB ook dit jaar weer op de grachten rond Artis belangeloos assistentie verleend bij het 
Kinderbeestfeest. Dat is een festijn voor ernstig zieke kinderen en hun familie, waar niet alleen 
reddingsbrigades aan mee doen, maar ook alle andere hulpdiensten. 
 

Vaaropleidingen  

In 2018 was de CSEB ook 
verantwoordelijk voor de Vaaropleidingen. 
In het voorjaar 2018 is er hard gewerkt om 
kandidaten op te leiden om RIB- en 
vletschipper te worden. In het najaar zijn 
al diverse nieuwe Junior Lifeguards van 
start gegaan om vletschipper te worden.    
 
Het bestuur wil alle bewakingsleden en de leden van de Commissie Strand- en 
Evenementenbewaking bedanken voor hun inzet!  
  

Evenementen  

 
• 1 januari   Nieuwjaarsduik Noord-Aa  

• 20 april   Koningsspelen 

• 21 april  Drakenbootrace  

• 6 mei   Eerste bewakingsdag 

• 26 mei  Flyboard demonstratie te Nootdorp 

• 1 juni   Kinderbeestfeest Amsterdam 

• 10 juni  Drakenbootrace te Ypenburg 

• 14/15 juli  Rastaplas 

• 3 tot 5 augustus Varend Corso (Westland) 

• 15 september  Nationale Sportmarkt 

• 22/23 september KC Dog Run, Delft 

• 26 oktober  Flyboard demonstratie Dobbe-plas 

Geslaagden Vaaropleidingen 

• . – Diploma Vlet Schipper 

• . – Diploma RIB Schipper 
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Wie heeft wat gedaan voor de Commissie Strand- en Evenementenbewaking 
Commissie Strand- en Evenementenbewaking 
• Voorzitter     : . 

• Secretaris     : . 

• Coördinator Strandbewaking  : . / vacant 

• Coördinator Evenementenbewaking  : . 

• Lid/Materiaalcommissaris   : . 

• Coördinator Vaaropleidingen  : . 

• Lid       : .  

• Lid      : .  
 
Instructeurs Vaaropleidingen 

• . 

• . 
 

Assistent-Instructeurs Vaaropleidingen 

• . 

• . 

Leidinggevenden bewaking (postcommandant) 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
 
Lifeguard  

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

Junior Lifeguard 

• . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspirant-Lifeguard 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
 

Aspirant 

• . 

• . 
 
 
 
 
 
 
 
 

* alleen leden die in 2018 gedraaid hebben zijn hierboven vermeld (functies van voor examen 
waterhulpverlening) 
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Activiteiten 

Nieuwjaarsborrel  

Zoals elk jaar beginnen we het jaar goed door gezellig met elkaar te proosten op een goed, gezond 
en sportief nieuw jaar! Dit wordt altijd erg gewaardeerd door de leden en de opkomst is altijd groot. 
Op naar een mooi 2018! 

Clubwedstrijden  

Ook dit jaar hebben we ons weer ingezet voor de clubwedstrijden in het zwembad. 
De leerlingen proberen dan zo snel mogelijk de banen te zwemmen en we kiezen 
van elke leeftijdscategorie een winnaar. Dit is altijd een flinke, maar leuke klus. De 
zwemmende leden laten echt sportiviteit zien in deze wedstrijden. Op naar de winnaars van 2019!  
 

NL-doet 
Op zaterdag 10 maart werd in Nederland NL-doet georganiseerd vanuit het Oranjefonds. Dit is een 
evenement waarbij verenigingen zich aan kunnen melden om verschillende klusjes op te pakken. 
Hierop kunnen vrijwilligers zich inschrijven om te komen helpen bij deze klussen. De Activiteiten 
Commissie heeft zich dit jaar aangemeld om hieraan mee te doen. De tegels bij het clubhuis zijn 
opnieuw gelegd en de pergola is weer mooi gemaakt. Er zijn heel wat vrijwilligers komen helpen 
deze dag met zowel de klussen als de goede verzorging eromheen. Via deze weg willen we graag 
iedereen bedanken die hieraan meegeholpen heeft! Het was een groot succes en hopelijk kunnen 
we dit in de toekomst nog een keer doen met andere klussen. 
 

Koningsdag 
Op vrijdag 27 april zijn we aanwezig geweest op koningsdag op het 
marktplein in de stad. Hier stonden we met een kraam en onze snelle 
boot. Daarnaast hebben we veel rondvaarten met de vlet gedaan. Dit 
was een groot succes. Er stonden dikke rijen bij de rondvaart en de 
kraam is ook drukbezocht.  
 

BBQ afsluiting zwemseizoen 
Het zwemseizoen wordt afgesloten met een heerlijke barbecue voor alle leden van de ZRB. Dit jaar 
hadden we zeer mooi weer en een flinke opkomst van leden. 

• 31 leden 

• 9 introducees  

• 1 niet lid 
Dit jaar hadden we voor de jeugdleden leuke spellen uitgezet en daar werd goed gebruik van 
gemaakt, kortom een groot succes!  

 

Poolparty 
Dit is de afsluiter van het zwemjaar! Alle 
zwemmende leden mogen een vriendje, 
vriendinnetje of ouder meenemen om een heel uur 
gezellig te spelen in het water met muziek en een 
hoop gezelligheid. Het zwembad is dan gevuld met 
opblaasbaarspeelgoed waar ze lekker mee kunnen 
spelen. Iedereen heeft het goed naar zijn zin. 
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Halloween 
Ook dit jaar hebben we er met Halloween weer een griezelfeestje van gemaakt.  
Voor de jonge leden was een griezelige vossenjacht uitgezet rondom het clubhuis en vervolgens 
werd er een “enge” film gekeken. Voor de leden vanaf 14 jaar werd een escaperoom bedacht met als 
thema Halloween... Ze hebben de code niet weten te kraken! Dus dat werd verplicht een horrorfilm 
kijken als afsluiter van de avond. Al met al een gezellige dag met een goede opkomst. 
 

Snieklaas 
Snieklaas is DE sinterklaasviering voor de leden van 14 jaar en 
ouder op het clubhuis. We doen een sinterklaasspel van “ik hou 
van Holland” en de dobbelronde waar de cadeaus verdeeld 
worden en uitgepakt. Iedereen neemt zelf deze cadeaus mee en 
natuurlijk hoopt iedereen met het beste cadeau naar huis te 
gaan. Deze avond staat voor ontspanning en gezelligheid binnen 
de vereniging.  Dit jaar was het een druk bezochte activiteit, 23 
leden waren er die avond om dit samen te vieren. 

 
 
 
 
 

 
 
Sint in het zwembad 

 
Vol verwachting klopt ons hart 
 

Elk jaar hopen we natuurlijk op hoog bezoek van Sinterklaas in het zwembad. Gelukkig is hij ons ook 
dit jaar niet vergeten. De Sint kwam met zijn Pieten de kinderen bekijken tijden hun lessen. De 
kinderen mochten hun schoen zetten die gevuld werd met lekkers van de Sint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie heeft wat gedaan voor de Activiteiten Commissie 
Activiteiten Commissie 
• Voorzitter  : . 

• Secretaris  : . 

• Lid   : . 

• Lid   : . 

• Lid   : . 

• Lid   : . 
 
Het bestuur wil de Activiteiten Commissie bedanken voor alle leuke en geslaagde activiteiten 
van 2018!  
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Leden 
In 2018 in bij de Algemene Vergadering aan het bestuur gevraagd om een meer overzichtelijke 
telling van het aantal leden. Een probleem met de oude telling was dat ieder lid maximaal één keer 
geteld werd. Dat gaf een slecht inzicht in het totaal aantal leden. Hiernaast zijn met de ingang van 
het Huishoudelijk Reglement 2018 ook enkele benamingen anders geworden. Vandaar dat hieronder 
een nieuwe telling is weergegeven. Waar mogelijk zijn cijfers van eerdere jaren meegenomen.  
(assistent-)instructeurs worden niet meer weergegeven, want in het Huishoudelijk Reglement 2018 
hebben alle opleidingscommissies instructeurs, dus die cijfers laten zich slecht vergelijken met 
andere jaren. 
 
 

 
Eind 2017 waren er 61 leden voor het 
elementair zwemmen; eind 2018 waren dit er 
63, wat een kleine groei betekent. Het aantal 
leden binnen het zwemmend redden is gegroeid 
van 56 leden in 2017 naar 64 leden, wat een 
groei van 8 leden betekent. De groei van het 
aantal leden van 174 eind 216 naar 183 eind 
2017 is doorgezet naar 200 leden eind 2018.  
 

  

 2018 2017 2016 2015 

Opzeggingen 40 41 46 60 

Nieuwe leden 57 50 54 36 

Wachtlijst 14 19 12 17 

Groei/Krimp 17 9 8 -24 

Leden per categorie 
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Financieel Jaarverslag 2018 

Resultaat 2018 

In 2018 is het wederom gelukt om met een positief resultaat af te sluiten. Door o.a. de goede werving 
van sponsoren en fondsen is het gelukt om een negatief begroot resultaat van €1.387 om te buigen 
naar een positief resultaat. Net als vorig jaar hebben we ook 2018 afgesloten met een positief 
resultaat. Het positieve resultaat komt onder andere door hogere contributie-inkomsten door een 
ledengroei. De volledige gewenste reservering kan gedaan worden doordat het resultaat voldoende 
positief is.  
 
In enkele gevallen zijn boekingen binnen de commissies niet geheel correct geplaatst. Dit geeft een 
kleine afwijking op de posten binnen commissies. Dit hangt er mede mee samen dat de 
penningmeester voordat die penningmeester werd geen lid was en daardoor niet alle declaraties 
direct goed kon interpreteren. Dit achteraf corrigeren geeft veel administratie en veranderd slechts 
binnen commissies enkele posten. Daarom is dit niet gecorrigeerd.  
 
Het bestuur wil iedereen bedanken die door zijn/haar inzet, slimme aankopen, zuinige omgang met 
materiaal en zelfredzaamheid heeft bijgedragen aan het positieve resultaat van 2018. En daarnaast 
wil het bestuur alle commissies complimenteren met hun goede kwalitatieve begrotingsvoorstellen.  
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Jaarrekening over 2018 

 

Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Concept

2017 2018 2018 2019 2020

0     CEO

0.1 Kosten Cursussen 452 821 417 702 689

0.2 Kosten Materialen 248 391 522 900 900

0.3 Kosten Opleidingen 964 660 303 150 825

0.4 Kosten Onderhoud AED 0 150 0 150 150

0.5 Inkomsten Cursussen -885 -1.890 -1.465 -845 -620 

0.6 Inkomsten Verlengingen -630 -350 -280 -200 -160 

0.7 Kosten Verlengingen 429 170 440 254 284

0.8 Kosten Afschrijving Reanimatiepop 215 216 215 216 216

793 168 152 1.327 2.284

1     ZRB Algemeen

1.1 Kosten Organisatie 800 1.225 1.449 3.305 2.760

1.2 Kosten Lidmaatschappen 1.166 1.837 1.787 2.068 2.150

1.3 Kosten Administratie 484 500 346 550 570

1.4 Inkomsten Rente -56 -60 -26 0 0

2.395 3.502 3.556 5.923 5.480

2   AC

2.1 Kosten Organisatie 28 0 0 0 0

2.2 Kosten Activiteiten 841 1.095 785 1.315 1.020

2.3 Inkomsten Activiteiten -531 -545 -237 -100 -250 

2.4 Promotiemateriaal 54 100 0 400 300

393 650 548 1.615 1.070

3     Clubaccomodatie

3.1 Kosten Verzekeringen 776 800 776 825 825

3.2 Kosten Grondhuur 408 414 414 475 475

3.3 Kosten Gebruiksmaterialen 298 400 526 450 450

3.4 Kosten Groenvoorziening 31 0 0 0 0

3.5 Kosten Onderhoud Clubhuis 152 500 1.048 150 150

3.6 Kosten Onderhoud Nissenhut 5 50 0 0 0

3.7 Kosten Overig 2.984 3.215 2.745 3.149 3.249

3.8 Inkomsten -210 -210 -310 -210 -210 

4.444 5.170 5.200 4.839 4.939

4     CSEB / CVO

4.1 Kosten Organisatie 99 75 9 75 75

4.2 Kosten Bewaking Noord-Aa 1.501 1.713 1.643 2.415 3.465

4.3 Inkomsten Subsidie Bewaking -5.200 -5.200 -5.200 0 0

4.4 Kosten Materialen 4.472 4.467 4.994 5.805 7.655

4.5 Kosten Onderh. Rep. Materialen 628 1.578 1.382 1.325 1.325

4.6 Kosten Afschrijving Boot 894 894 894 894 894

4.7 Kosten Opleidingen 902 586 164 1.334 1.384

4.8 Kosten Bewaking Evenementen 93 250 100 65 65

4.9 Inkomsten Bewaking Evenementen -996 -650 -1.707 -320 -320 

4.10 Kosten Eind Evaluatie Bewaking 158 325 241 250 500

4.11 Kosten Afschrijving Kaderkleding 880 880 880 0 0

3.431 4.917 3.400 11.843 15.043

5     CZO

5.1 Kosten Organisatie 79 175 261 395 395

5.2 Kosten Kleding 122 122 156 0 0

5.3 Kosten Huur zwembad 6.051 6.143 6.142 7.750 7.850

5.4 Kosten Consumpties kader 38 40 18 50 55

5.5 Kosten Cursussen en Examens 480 905 836 1.005 890

5.6 Inkomsten Cursussen en Examens -779 -895 -848 -920 -50 

5.7 Kosten Activiteiten 158 325 0 225 225

6.150 6.815 6.566 8.505 9.365

6    BOT

6.1 Kosten Organisatie 302 0 0 150 0

6.2 Kosten Opleidingen 0 0 300 250

302 0 0 450 250

7    CWO

7.1 Opleiding Lifeguard 515 279 905 905

7.2 Trainingen 200 94 225 225

7.3 Materiaal 100 0 100 100

0 815 373 1.230 1.230

8     Contributies/subsidie/inkomsten

8.1 Inkomsten Contributies -20.307 -20.000 -21.838 -22.188 -21.850 

8.2 Inkomsten Inschrijfgeld -580 -450 -550 -550 -550 

8.3 Inkomsten Strippenkaarten -190 -200 -325 -250 -250 

8.4 Inkomsten Donaties -1.369 0 0

8.5 Subsidie Gemeente Zoetermeer 0 -20.000 -20.000 

-21.077 -20.650 -24.082 -42.988 -42.650 

9     Projecten

9.1.1 Inrichting Strandpost 2.065 26.000

9.1.2 Donaties/Fondsen Inrichting Strandpost -9.497 -15.000 

9.1.3 Voorziening Inrichting Strandpost 8.000 -8.000 

9.2 40 jaar jubileum 350

0 0 568 3.000 350

Verlies / Winst -3.169 1.387 -3.719 -4.256 -2.639 
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Toelichting op de jaarrekening over 2018 
 

CEO 
De uitgaven van de EHBO zijn in 2018 nagenoeg zoals begroot. De inkomsten van de cursussen 
vallen iets tegen, maar daarmee zijn de uitgaven voor de cursussen ook iets lager. Voor de AED was 
in 2018 geen onderhoud noodzakelijk.  
 

ZRB Algemeen 
Het gemiddeld ledenaantal in een jaar blijkt lager te liggen als het over vier meetmomenten wordt 
bepaald. Daardoor valt de afdracht aan bondscontributie lager uit dan begroot. De kosten organisatie 
vallen iets hoger uit door o.a. het adverteren in de krant en op facebook voor de werving van een 
penningmeester begin 2018.  

   
AC 
De kosten voor de activiteiten liggen in lijn met de begroting. Voor de barbecue waren de uitgaven 
nagenoeg gelijk aan de inkomsten. Voor sinterklaas waren er dit jaar iets hogere kosten. De 
inkomsten uit verkoop zijn lager uitgekomen dan begroot.  
 

Clubaccommodatie 
De energiekosten over 2018 waren gelijk met de begroting. De gebruiksmaterialen zijn iets hoger 
uitgevallen. Op het clubhuis was er vraag naar pennen, papier, plakband, e.d. De aanschaf hiervan 
heeft de kosten iets hoger laten uitvallen. De inkomsten door verhuur zijn iets hoger uitgevallen. De 
kosten voor het onderhoud aan het clubhuis zijn laag uitgevallen door enerzijds de bijdrage van het 
Oranje Fonds voor NL-doet en anderzijds omdat er ook in 2018 geen groot onderhoud aan het dak is 
geweest. Onder kosten onderhoud clubhuis is €1000 als voorziening aangemerkt om groot 
onderhoud aan het clubhuis te doen.  
 

CSEB / CVO 
De uitgaven van de CSEB in 2018 zijn bijna €2.000 lager dan begroot. Dat komt mede door de grote 
hoeveelheid evenementen die in 2018 zijn gedraaid. Sinds de Waterhulpverleningsopleiding onder 
een eigen commissie valt zijn de opleidingskosten bij de CSEB ook lager. Tot slot moet worden 
opgemerkt dat er over het algemeen zorgvuldig met materialen wordt omgegaan waardoor de kosten 
in de hand blijven. De kosten voor kleding in 2018 waren ook lager dan voorzien, waardoor er budget 
was om in 2018 een tweede werkpak aan te schaffen (ook omdat er een overlevingspak kapot is 
gegaan door slijtage door veel gebruik).  
 

CZO 
De uitgaven van de CZO zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Het kaderuitje paste volledig op het 
budget van de CSEB en viel daarmee goedkoper uit dan begroot. In het zwembad ontstond een 
dringende behoefde aan opbergbakken. Die zijn dit jaar boven de begroting aangeschaft waardoor 
de kosten organisatie hoger uitvalt dan begroot.  
 

BOT 
In 2018 waren er geen kosten begroot van het BOT en zijn er nog geen kosten gemaakt voor het 
BOT.  
 

CWO 
Het CWO is in 2018 keurig binnen budget gebleven. In het budget van de CWO was ruimte voor alle 
mogelijke examenkandidaten, maar uiteindelijk heeft maar een gedeelte examen gedaan. Hiernaast 
zijn er in 2018 diverse leuke trainingen geweest en deze zijn ruim binnen budget gebleven.  
 

Contributies en inkomsten 
Om niet voor verrassingen te komen te staan, begroten we de inkomsten uit contributie ieder jaar 
conservatief. Ook in 2018 is het ledenaantal gestegen. Dit is terug te zien in meer contributie-
inkomsten. Hiernaast heeft de collecte voor het Oranje Fonds € 334 opgeleverd, een mooie 
prestatie. Tot slot heeft de Pelgrimshoeve €1000 gedoneerd voor groot onderhoud aan het clubhuis 
dit is omgezet in een voorziening.  
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Balans per 31 december 2018 

 

 
 
 
Toelichting Eigen Vermogen 
Het vermogen bedroeg op 31-12-2017 €  62.316,50 

Resultaat over het boekjaar 2017  €    3.719,06 

Vermogen per 31 december 2018 €   66.036,56  

 

 
 
Toelichting op de bezittingen 
De vlottende activa bestaan uit: 

• Contributie december 2018 in 2019 bijgeschreven op rekening: € 1.981 

• Strippenkaarten nog te innen: €125 

• Nog te ontvangen bijdrage voor ZTMpas: €1.380  

• Nog te ontvangen bijdrage voor evenement: €567 

• Gemeentelijke vergoeding bewakingskosten: € 5.200 

• De rente over 2018: € 26,34 
Een opmerkelijke tendens in 2018 is dat leden stoppen met zwemmen en daarna stoppen 
met betalen en pas na enige tijd het lidmaatschap beëindigen. De contributie die deze leden 
formeel verschuldigd zijn over de periode dat ze niet meer zwemmen maar nog wel lid zijn 
is niet geïncasseerd, want dit blijkt in de praktijk niet haalbaar.   
 

Toelichting op de schulden 
In 2019 zijn o.a. de volgende facturen/declaraties betaald die bij 2018 geboekt zijn: 
droogpak (€1.534), diverse declaraties (€ 138). Tot slot is er ZTMpas tegoed nog geldig in 
2019 (€ 753). Hiernaast is er € 239,20 voor kleding waarvoor nog geen factuur is 
ontvangen.  
 
 
 

Bezittingen 31-12-2017 31-12-2018 Schulden 31-12-2017 31-12-2018

Materiële vaste activa Eigen Vermogen

Clubhuis                  1                  1 Verenigingsvermogen       10.322           10.322 

Nissenhut                  1                  1 Reserveringen

Kopieerapparaten                  1                  1 Vastgoed       38.047           41.187 

Reanimatiepop           1.506           1.291 Vaartuig       13.947           14.527 

Kleding           1.002                -   Subtotaal       62.317           66.036 

Boot met motor           3.441           2.547 

Subtotaal           5.951           3.840 Schulden

Crediteuren         3.473            2.665 

Vlottende activa Subtotaal         3.473            2.665 

Nog te ontvangen contributies           2.733           1.981 

Debiteuren           1.368           7.300 Voorzieningen

Subtotaal           4.101           9.281 Voorziening Inrichting Strandpost            8.000 

Voorziening  Onderhoud Clubhuis 1000

Liquide middelen            9.000 

ING Rekening-courant           7.270          12.055 

ING Zakelijke Spaarrekening          48.468          52.524 

Subtotaal          55.738          64.579 

Balanstotaal          65.790          77.700 Balanstotaal       65.790           77.700 

Wekelijke

reservering

Clubhuis 100.000             0 40.000     40                  7                    38.047            3.136                3.139                 41.187              

Vaartuig 40.000               2.000            20.000     12                  7                    13.947            579                    580                    14.527              

Beginwaarde Gewenste 

reservering   

EindwaardeAanschaf-

waarde

Restwaarde Donaties Levensduur Jaren nog     

te gaan
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Bereikbaarheid Zoetermeerse Reddingsbrigade 

 

Postadres 
Zoetermeerse Reddingsbrigade 
p/a Vletkade 52 
2725 AZ  ZOETERMEER 
 

Clubhuis 
Het Lange Land 10  
2725 KZ  ZOETERMEER 
Telefoon: 06-19474175 
 

Website 
www.zoetermeersereddingsbrigade.nl of www.rbzoetermeer.nl  
 

Twitter 
twitter.com/RBZoetermeer 
@RBZoetermeer 
 

Facebook 
www.facebook.com/ZoetermeerseReddingsbrigade 
 

Mailadressen 
Algemeen info@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Voorzitter voorzitter@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Secretaris secretaris@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

Penningmeester penningmeester@zoetermeersereddingsbrigade.nl 

 

http://www.zoetermeersereddingsbrigade.nl/
http://www.rbzoetermeer.nl/

