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Jaarverslag 2019
1 Algemeen
De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) is één van de 180 reddingsbrigades in Nederland. Op 27 maart
1922 besloot een aantal inwoners van Zandvoort dat het noodzakelijk was een organisatie op te
richten dat als doel had: “Het voorkomen van de verdrinkingsdood”. Tot op de dag van vandaag is dit
nog steeds de belangrijkste doelstelling van de vereniging. De vereniging heeft Koninklijke
goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer 40594918 en is aangesloten
bij de landelijke koepelorganisatie: Reddingsbrigade Nederland.
De werkzaamheden en taken van de ZRB bevinden zich op een aantal gebieden:
•
•
•

Bewaking van strand- en badgasten gedurende de zomerperiode en 24/7 op oproep bij
calamiteiten gedurende het hele jaar langs het bijna 10 kilometer lange Zandvoortse strand;
Geven van lessen zwemmend redden in het zwembad aan de jeugd;
Operationeel onderdeel van Nationale Reddingsvloot voor inzet bij overstromingen en
andere grootschalige waterongevallen.

De Zandvoortse Reddingsbrigade is een vrijwilligersorganisatie die volledig draait op subsidie en
sponsoring en dankzij de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers. Op dit moment telt de
vereniging ongeveer 540 leden en begunstigers waarvan er zo’n 80 actief zijn als lifeguard, instructeur
of in een andere (kader)rol.
Alle lifeguards volgen een groot aantal opleidingen en beschikken over een scala aan diploma’s
waarmee zij hun taak kunnen uitvoeren. Het lifeguard-diploma is noodzakelijk om volwaardig mee te
mogen draaien op het strand. Lifeguards beschikken over een Eerste Hulp-, reanimatie en AEDdiploma en zij krijgen speciale cursussen/trainingen over bijvoorbeeld vaartechniek, rijden over het
strand, gebruik van zuurstof en gebruik van C2000-communicatie. Jaarlijks volgen zij diverse
vakbekwaamheidslessen om het geleerde actueel te houden.
Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal één algemene
ledenvergadering gehouden. De reguliere algemene ledenvergadering vond in 2019 op 5 april plaats.
Tijdens de postersoverleggen, die minimaal twee keer per jaar plaatsvinden, overlegt het bestuur
met de strandploegen over operationele aangelegenheden. Ook is het voor leden mogelijk om
maandelijks voor aanvang van de bestuursvergadering langs te komen op het ‘inloopspreekuur’ om
in gesprek te kunnen gaan met het bestuur.
Het jaarverslag is later dan gebruikelijk vastgesteld door de impact van de corona-crisis in de eerste
maanden van 2020.
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2 97e Jaarverslag van de ZRB over het kalenderjaar 2019
2.1 Bestuur
De samenstelling van het bestuur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruud Willigers
Onno Joustra
Trudie van Duin
Ernst Brokmeier

voorzitter
penningmeester
secretaris (vanaf april)
vicevoorzitter, commissaris interne- en externe communicatie,
interim operationeel (vanaf april)
Thijs van Vrijaldenhoven commissaris huisvesting en materieel,
interim WHV-opleiding
Rob van Esveld
commissaris algemeen (vanaf april)
Vacature
commissaris opleidingen
Vacature
commissaris operationele zaken

Afgetreden in de ALV op 5 april 2019:
• Lana Lemmens
secretaris
• Sebastiaan Beekhuijs
commissaris operationele zaken

2.2 Postcommandanten
•
•
•

Postcommandanten post Noord “Piet Oud”: Kim Goransson / Roeland van Caspel
Postcommandant post Zuid “Ernst Brokmeier”: Annemarie Kemp
Postcommandant Kazerne: Thijs van Vrijaldenhoven

2.3 Leden
•
•

Het aantal (jeugd)leden en begunstigers bedroeg eind 2019: 533
De contributie en minimale bijdrage voor 2019 was € 15,-.
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Jubilarissen
De vereniging had acht jubilarissen:
• 25 jarig jubileum: dhr. K. Kerkman
• 50 jarig jubileum: mw. H. Pool, dhr. J. Bluijs, mw. P.J. van Vrijaldenhoven, mw T. Akerboom-de
Jong, dhr. R. Luttik
• 60 jarig jubileum: mw. K. Ungureanu-Vos, dhr. R. Vos
Lid van verdienste
Tijdens de ALV zijn Jan Hein Carree & Geraldine Bakker benoemd tot Lid van Verdienste vanwege hun
inzet voor de vereniging.

2.4 Strandposten
Post Piet Oud - Noord
In 2019 is voor post Noord in opdracht van de gemeente, samen met een aannemer in
containerbouw, bekeken op welke punten het gebouw onderhoud nodig heeft en wat daarvan de
kosten/baten zijn. Hier gaf de aannemer aan dat naar zijn inzicht het gebouw vervangen het meest
efficiënt zou zijn. Vanuit de gemeente is dit echter niet haalbaar waardoor weer verder bekeken
moet worden welk onderhoud noodzakelijk is. Middelen hiervoor komen lastig vrij. Zo zijn
schilderwerkzaamheden bijvoorbeeld al enkele jaren noodzakelijk maar worden uitgesteld omdat
dit voorlopig nog niet in het onderhoudsprogramma van SRO is opgenomen. In de voorjaarsnota
van 2020 van de gemeente Zandvoort wordt getracht om aanvullend budget te verkrijgen om de
post te kunnen schilderen.
Post Ernst Brokmeier - Zuid
Het ontwerp voor de nieuwbouw van post Zuid is gepresenteerd aan alle betrokkenen. Leden, en
bijvoorbeeld ook de ‘buren’ van de boulevard en het strand, zijn uitgenodigd op de kazerne om
daar een toelichting te krijgen op het ontwerp en traject, en om daar vragen over te stellen.
Doordat bezwaar is aangetekend is het vergunningstraject vertraagd. Bij de uiteindelijke
aanbesteding is gebleken dat het beschikbare budget overschreden wordt, waardoor er met de
gemeente moet worden bekeken hoe het nieuwbouwtraject verder vorm kan krijgen. Duidelijk is in
ieder geval dat we in 2020 nog in het huidige gebouw zullen vertoeven.
Algemeen posten
Het bestuur wil de problematische huisvesting van de ZRB actiever onder de aandacht gaan
brengen van de gemeentelijke politiek. Goede huisvesting is immers voorwaardelijk voor een goede
en veilige taakuitvoering en draagt onlosmakelijk bij aan de motivatie van vrijwilligers.
ICT neemt ook binnen de ZRB een steeds prominentere rol in. De computers van alle meldtafels zijn
vervangen en er loopt een traject om post Noord aangesloten te krijgen op het netwerk van Ziggo
om zo ook op deze locatie sneller internet te kunnen gebruiken. Noodzakelijk voor bijvoorbeeld de
camera’s, telefonie en gebruik van diverse meldkamer tools.
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2.5 Materieel
In 2019 is het strandhulpverleningsvoertuig
ZVT120 vervangen door een Landrover
Discovery 5. Dit voertuig voldoet opnieuw
aan de harde eisen van de ZRB: het kunnen
trekken van een trailer met vaartuig, het
hebben van vier goedgekeurde zitplaatsen
en het gezekerd plaatsen van een brancard
voor liggend slachtoffervervoer.
Door vertraging in de levering is het
voertuig helaas niet, zoals gepland en
gewenst, voor het strandseizoen geleverd
maar pas daarna. Ons oude voertuig was,
op grond van de gemaakte afspraken, als
tussenoplossing overgenomen door de
collega brigade uit Wijk aan Zee en was daar ook echt onmisbaar. Daarom hebben we in Zandvoort
tijdelijk gebruik gemaakt van een leenvoertuig van reddingsbrigade Nederland.
Inmiddels is het nieuwe voertuig naar tevredenheid in gebruik genomen en is het op het dorp een
verschijning waar we trots zijn!
In 2019 is het volgende materieel in gebruik genomen/ vervangen:
o 8 x Portofoons
o 6 x Overlevingspakken
o 1 x Strandvoertuig ZVT-120
In 2019 is het volgende materieel verkocht:
o 1 x Buitenboordmotor (30 pk)
o 1 x Strandvoertuig ZVT-120

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019

6

2.6 Opleidingen
Bestuurlijk is de portefeuille opleidingen nog steeds vacant en wordt waargenomen door overige
bestuursleden. In het voorjaar 2019 zijn de waarnemende taken waterhulpverlening (WHV) van
Onno Joustra overgedragen aan Thijs van Vrijaldenhoven. Voor de Eerste Hulp herhalingen/
opleidingen is Trudie van Duin het tijdelijke aanspreekpunt.
2.6.1 Opleidingen Waterhulpverlening
Uiteraard zijn de reguliere opleidingen tot Lifeguard (jr/sr), Schipper, Reddingsbrigadechauffeur (en
O&G), schipper RWC (waterscooter) en Eerste Hulp ook in 2019 gegeven.
Aantal geslaagden in 2019:
• Lifeguard (jr/sr)
3
• Lifeguard schipper 1

•
•
•

Reddingsbrigade chauffeur
RWC-schipper
PvB 2.3

1
2
2

Toekomst Waterhulpverlening opleidingen
In 2019 is onder begeleiding van de SESAM Academie onderzocht hoe we de opleidingen
Waterhulpverlening aantrekkelijker maken en beter laten aansluiten op de huidige vraagstukken
binnen de ZRB.
Leden zijn, vanuit hun verschillende rollen, gevraagd om input te leveren en naarmate het
opleidingsplan 2020 verder vorm kreeg, hierop te reageren. Het bestuur is dankbaar voor de input
en dit toont andermaal de betrokkenheid die onze vrijwilligers hebben. Met deze input is een
duidelijk ander opleidingsplan voor het komende jaar ontstaan. In de komende jaren zal op basis
van de ervaringen het opleidingsplan worden bijgesteld om daarmee maatwerk voor de ZRB te
creëren. De uitvoering in 2020 is daarmee als het ware een pilot.
Hoe ziet de nieuwe vorm van opleiden er samengevat uit?
• Opleiden tot ‘startbekwaam’.
• Verdiepen en ervaren in de praktijk.
• Er word opgeleid in een aantal weekenden vòòr het hoogseizoen.
• Overzichtelijk opleidingstraject
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2.7 Jeugd- en verenigingszaken
2.7.1 Junior Beach Patrol
Na een heel seizoen oefenen en leren deden op 23 augustus onze Junior Beach Patrolers examen.
Tijdens het praktijkgedeelte werden op het strand en in zee diverse redding technieken getoetst.
Ook moesten alle jeugdleden tijdens een run-swim-run laten zien dat hun conditie in orde is. Na de
praktijktoets stond het theoriegedeelte op het programma. In kleine groepjes werden de
jeugdleden ondervraagd over hun kennis van o.a. de gevaren van de zee, het getij en
reddingsmiddelen.
De examencommissie was onder de indruk van de JBP-ers en gaf aan dat de gehele groep super hun
best had gedaan. Onder luid applaus van de aanwezige lifeguards en de in groten getale aanwezige
familie kregen 23 ‘redders van de toekomst’ hun diploma uitgereikt.

2.7.2 Zwembad
Het zwemseizoen 2018/2019 werd afgesloten met examens
in april. Tot grote vreugde van de betrokken instructeurs en
zijn alle jeugdige deelnemers geslaagd voor zijn/haar brevet.
Het traditionele lichtjes zwemmen en een bezoek van
Sinterklaas blijven hoogtepunten tijdens het seizoen.
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2.7.3 Verengingsactiviteiten
Ook dit jaar werden er weer een aantal activiteiten georganiseerd voor zowel de leden als voor de
actieve strandploeg, kader en instructeurs. We vinden het belangrijk dat naast de vele vrijwillige uren
die onze vrijwilligers in de vereniging stoppen er af en toe ook tijd voor ontspanning is waarbij leden
op een andere manier met elkaar om gaan. Hieronder enkele verenigingsactiviteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Het jaar is geopend met de Nieuwjaarsduik bij post Noord. Door velen werd het koude water
getrotseerd. Dit voordat de ‘grote duik’ gehouden werd, waar de ZRB al jaren voor de
veiligheid in en rondom het water zorgt.
De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie was dit jaar op het circuit. In een prachtige omgeving
zagen we een groot aantal leden en hadden we de mogelijkheid om andere Zandvoorters en
Zandvoortse organisaties een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Eerste paasdag waren de kleinste jeugdleden op de kazerne uitgenodigd om paaseieren te
zoeken. Dit gebeurt altijd samen met de kinderen van de brandweer-collega’s. Alle kinderen
gaan gegarandeerd met handenvol chocolade eieren naar huis!
De 5e ‘Rob Vos’-sport- en speldag was ook dit jaar weer een daverend succes. Een avond
midden in het zomerseizoen waarbij gezelligheid, sportiviteit en een lekkere maaltijd hand in
hand gaan.
De lifeguards sloten het lange zomer en na-zomerseizoen in november af met een gezellig
postersfeest in apres-ski stijl.
De inmiddels traditionele kerstborrel ontbrak natuurlijk niet dit jaar en werd in een prachtig
versierde kazerne gehouden.
Tijdens Serious Rescue, de jaarlijkse landelijke vaartocht voor Serious Request, was de ZRB dit
jaar, na een jaar afwezigheid, weer met één boot van de partij.
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2.8 Operationeel
Gedurende het hele jaar zijn de Lifeguards van de ZRB op het strand actief. Naast de vele uren
preventief werk, voornamelijk in de zomermaanden, wordt wanneer nodig 24/7 het hele jaar door
opgetreden.
2.8.1 Alarmploeg
De alarmploeg van de ZRB bestaat uit 20 leden die via P2000 het hele jaar door de meldkamer van
de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en door de Kustwacht kunnen worden opgeroepen.
In 2019 werd weer een groot aantal keren een beroep op onze alarmploeg gedaan door zowel de
meldkamer Noord-Holland, als door de Kustwacht, waarna binnen enkele minuten uitgerukt werd
om op het strand of op zee ingezet te worden.
2.8.2 Samenwerking andere hulpdiensten
In 2019 werden de regionale meldkamers van Kennemerland en
Noord-Holland-Noord samengevoegt. De reddingsbrigades in
beide regio’s hadden uitvoerig overleg om de werkmethodes te
harmoniseren zodat dit aan de meldkamerkant eenduidig kon
worden aangepakt. Dit resulteerde in een aantal nieuwe
werkprocessen die in het voorjaar in gebruik werden genomen..
Tijden het reguliere regionale overleg en het tweejaarlijks
meldkamer overleg met de VRK worden de inzetten en multisamenwerking besproken en waar nodig processen bijgestuurd.
Het ontbreken van C2000 portofoons op de voertuigen wordt nog
steeds als een groot gemis gezien in de communicatie tijdens
operationele inzetten. In 2019 is daar door o.a. de burgemeesters
van Zandvoort en Bloemendaal aandacht voor gevraagd. De VRK
probeert in 2020 de kustbrigades weer te voorzien van
aanvullende portofoons voor de hulpverleningsvoertuigen.
2.8.3 Evenementen
Naast de reguliere strandtaak worden de lifeguards van de ZRB ook een aantal keer per jaar ingezet
bij lokale en regionale evenementen. Hierbij is het ZRB-evenementenbeleid leidend voor het
eventueel aannemen van een evenementen-inzet, deze inzet nooit de reguliere werkzaamheden
verstoren.
In 2019 is lokaal en regionaal ondersteuning verleend aan o.a. de Nieuwjaarsduik, de Sinterklaasintocht, de 30 van Zandvoort, de Circuitrun en de Zeemijl van Bloemendaal. De luchterduinen race is
dit jaar helaas geannuleerd.
2.8.4 Inzetten in 2019
2019: een mooi voorseizoen én een lange zomer met grote hitte. Dit zorgde voor heel veel extra
preventieve uren op het strand en in zee voor onze lifeguards en een flinke stijging in het aantal
inzetten. In totaal kwamen de lifeguards in 2019 maar liefst 705 keer in actie waarbij 745 personen
werden geholpen. Voor 13 personen betekende deze inzet dat zij gered werden uit een
levensbedreigende situatie.
ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019
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2.8.5 ZRB Hulpverleningscijfers 2019
Elke inzet van de ZRB wordt geregistreerd in het landelijke registratie system (RHR) van
Reddingsbrigade Nederland. Dit landelijke system is in juni 2013 ingevoerd. In onderstaande tabel
het overzicht van de geregistreerde inzetten van de ZRB in 2019
.
Totaal 2019

aantal personen reddingen
Totaal EHBO 398
401
2

BADER/ZWEMMER

32

33

6

VAARTUIG

11

12

2

KITESURFER

42

42

3

SURFER
HULPVERLENING AAN

14

16

0

13

13

0

DIENSTVERLENING

26

50

0

VERMISSING - aangebracht

61

61

0

VERMISSING - vermist

108

117

0

Totaal

705

745

13

Klein EHBO

281

281

0

HV EHBO

117

120

2

Totaal EHBO

398

401

2

EHBO Detail:
Aantal = aantal acties
Personen = aantal personen dat geholpen is
Reddingen = personen in levensbedreigende

Vergelijking cijfers 2017, 2018, 2019:
In 2019 zijn ten opzichte van 2017 en 2018 meer hulpverleningen geregistreerd. Het totaal aantal
inzetten:
- 2017: 429
- 2018: 523
- 2019: 705
VERMISSING - vermist
VERMISSING - aangebracht
DIENSTVERLENING
HULPVERLENING AAN DIER

2019 personen

SURFER

2018 personen

KITESURFER

2017 personen

VAARTUIG
BADER/ZWEMMER
Totaal EHBO
0

50
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150

200

250

300

350
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2.9 PR en Communicatie
Het geven van algemene voorlichting, persvoorlichting, interne communicatie en promotie van de
vereniging zijn de voornaamste taken van de commissie PR en Communicatie.
2.9.1 Communicatiekanalen & huisstijl
•
•
•

Op zowel Facebook, Twitter en Instagram stijgt het aantal likes/volgers nog steeds.
In 2019 zijn o.a. de diverse operationele strandboekdocumenten voor de Lifeguards
(richtlijnen, protocollen, handleidingen etc) in een nieuw digitaal strandboek geplaatst en is
de lay-out en inhoud volledig geüpdatet.
Het Instagram-account wordt met hulp van diverse lifeguards beter gebruikt in 2019. Dit zal
ook in 2020 een aandachtspunt blijven.

2.9.2 Activiteiten, promotie, pr & voorlichting
•

•

In het voorjaar van 2019 zijn alle Zandvoorts basisscholen bezocht waar in elke groep 6 een
veiligheidsles “de gevaren van de zee” gegeven is. De lessen werden met veel enthousiasme
van de leerlingen ontvangen. Na afloop van de les stond op het schoolplein een boot en ZRBauto klaar die de kinderen konden bekijken. Het lesprogramma zal in 2020 wederom op de
agenda staan
Ook dit jaar konden we op het Zandvoortse strand weer verdwaalbandjes uitdelen.

In 2019 verwelkomde we een nieuwe ‘beschermings’ partner die zonnebrand voor onze
lifeguards beschikbaar stelde: Island Tribe. Een zeer prettig product waar de lifeguards, zeker
gezien de vele dagen dat zij in de zon bezig waren, goed gebruik van hebben gemaakt!
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•
•

Gedurende het jaar zijn diverse promotiefilmpjes gemaakt o.a. voor de introductie van de
nieuwe Land Rover en voor de nieuwjaarsduik.
In 2019 werden ook diverse informatie- en veiligheidsclinics gegeven. O.a. voor de jeugd van
de WVZ en de instructeurs van The Spot.

Rabobank
De ZRB deed in het najaar mee aan de Rabobank Clubsupport actie die voor het eerst in de regio
Kennemerland werd georganiseerd.
Tijdens een spannende finale avond bleek dat de ZRB één van de twee winnaars was en mocht een
gigantisch mooi bedrag van 7.500 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag zal worden besteed aan de
aanschaf van nieuwe wetsuits en thermokleding voor de lifeguards.
Vintage at Zandvoort
Tijdens het jaarlijkse evenement “Vintage at Zandvoort” was de
ZRB het goede doel van het jaar! Gedurende het evenement
zijn gerookte makrelen en gerookte beenham verkocht
waarvan de opbrengst ten goede van de ZRB kwam. “Vintage at
Zandvoort” voorzitter Michel Faas mocht uiteindelijk een
prachtig bedrag van 840 euro aan de ZRB overhandigen. Een
mooi resultaat.

2.10 Regionale activiteiten – RVR /NRV
De regionale reddingsbrigades werken samen binnen de Regionale voorziening Reddingsbrigades
(RVR). In 2019 werd naast de twee reguliere RVR-vergaderingen op diverse momenten overlegd
waarbij o.a. de werkafspraken met de veiligheidsregio, convenant met kustwacht en onderlinge
afspraken werden besproken en waar nodig herzien. Ook is in RVR-verband diverse keren met de
veiligheidsregio overlegd.
Zandvoort, 1 juli 2020
R. Willigers, voorzitter
T. van Duin secretaris
O.F. Joustra, penningmeester
E. Brokmeier, vice-voorzitter
R. van Esveld, commissaris
M.T. van Vrijaldenhoven, commissaris
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Kennemerland
Zandvoort

Jaarrekening 2019
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Jaarrekening 2019
De activiteiten van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) worden in het financiële verslag
gescheiden naar strandbewaking en verenigingsactiviteiten. Hierop is de volgende toelichting te
geven:

1 Strandbewaking
De aan de strandbewaking verbonden kosten worden door de gemeente Zandvoort gedekt tot het
jaarlijks hiervoor vastgestelde budget. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen de kosten die
voortvloeien uit de periodieke vervanging van materiaal en de jaarlijks terugkerende
exploitatie/opleidingskosten voor de strandbewaking.

1.1 Materieel
Het reddingmaterieel wordt door de gemeente in principe om niet beschikbaar gesteld op basis van
een tussen de ZRB en de gemeente Zandvoort overeengekomen meerjaren vervangingsschema. De
kosten voor 2019 waren begroot op € 110.000 (incl. BTW). Op 1 januari 2019 is een wijziging in de
Wet op omzetbelasting doorgevoerd. Hierdoor zijn leveringen ten behoeve van zeegaande
reddingsboten vrijgesteld van BTW. Het subsidiebedrag is daarop, in goed onderling overleg met de
subsidie verstrekker, bijgesteld naar € 89.000.
Het voordelige resultaat op dit onderdeel (€ 1.506.37) is opgevoerd op de balans onder de noemer
Reserve strandbewaking.

In 2019 is het volgende materieel in gebruik genomen/ vervangen:
o 8 x Portofoons
o 6 x Overlevingspakken
o 1 x Strandvoertuig ZVT-120
In 2019 is het volgende materieel verkocht:
o 1 x Buitenboordmotor (30 pk)
o 1 x Strandvoertuig ZVT-120

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019
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1.2 Strandbewaking
Dit betreft jaarlijks terugkerende exploitatiekosten voortvloeiend uit de strandbewaking en van
opleidingen die door de strandwachters/lifeguards moeten worden gevolgd om hun taken naar
behoren te kunnen uitoefenen.
De door ons aangevraagde subsidie op basis van de ingediende begroting 2019 bedroeg € 74.500.
De door de gemeente Zandvoort vastgestelde subsidie voor 2019 bedroeg € 74.500.
De werkelijke kosten kwamen in uit 2019 op € 71.102 (2018 € 72.123).
Het voordelig resultaat op dit onderdeel (€ 3.398) is opgevoerd op de balans onder de noemer
Reserve strandbewaking.
Voor de samenstelling op onderdelen wordt verder verwezen naar de toelichting op de winst- en
verliesrekening.

1.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen
1.3.1 Reserve strandbewaking
In deze voorziening wordt het jaarlijkse tekort of overschot op de strandbewaking geboekt. Er zal
overleg moeten plaatsvinden met de subsidieverstrekker op welke wijze deze reserve binnen
redelijke proporties blijft. Het saldo ultimo 2019, € 4.904, zal in 2020 worden teruggestort naar de
gemeente Zandvoort.
1.3.2 Kledingfonds
Om sterke fluctuaties in de exploitatiekosten door de aanschaf van uniforme kleding te voorkomen
wordt hiervoor jaarlijks geld gereserveerd. Deze kosten (€ 4.500) zijn opgenomen in het onder punt
1.2 genoemde subsidiebedrag van de gemeente Zandvoort. De werkelijke uitgaven aan kleding in
2019 waren € 7.978. Het saldo van de voorziening Ultimo 2019 bedraagt € 2.449.
1.3.3 100 jarig bestaan
De Zandvoortse Reddingsbrigade is opgericht op 27 maart 1922. In 2022 vieren wij ons 100 jarig
bestaan. Om dit op een gepaste manier te vieren heeft de vereniging t/m 2018 een voorziening
gereserveerd van € 20.000. Ook in 2019 is een dotatie gedaan aan deze voorziening van € 2.500
waardoor deze ultimo 2019 € 22.500 bedraagt.
1.3.4 Wetsuits
De vereniging had in 2018 een voorziening getroffen van € 5.000 om in 2019 nieuwe wetsuits aan te
schaffen voor de leden van de strandbewaking. Dit is een eenmalige aanschaf. Afgesproken met de
gemeente Zandvoort is dat de vervanging over 5 jaar ten laste zal komen van het meerjaren materieel
vervangingsschema. In 2019 heeft de Zandvoortse Reddingsbrigade meegedaan aan de Rabobank
Club Support actie met als onderwerp Wetsuits etc. Dit heeft een sponsorbedrag van
€ 7.500 opgeleverd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Voorziening. Het bedrijf O’Neill is bereid
gevonden om goede wetsuits en lycra’s voor alle lifeguards te leveren tegen een gereduceerd tarief.
De totale investering bedraagt € 8.328. Dit bedrag is ten laste gebracht van de voorziening. Het
verschil (€ 828) kan worden gedragen door de in 2018 gemaakte voorziening; de rest van de in 2018
gemaakte voorziening is teruggedraaid. Deze 5.000 - 828 = € 4.172 komt ten goede van het eigen
vermogen.

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019
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1.3.5 Rij-opleiding
In 2018 is een besluit genomen door het bestuur van de ZRB om onze chauffeurs in de praktijk te
scholen met het gebruik van Optische en Geluidssignalen (OGS) op onze voorrangsvoertuigen. In
overleg met de subsidieverstrekker is hiervoor in 2019 een budget opgenomen van € 2.500 om de
eerste vier chauffeur-strandwachten op te leiden. Helaas is door onvoorziene omstandigheden
vertraging ontstaan in het aanbieden van de cursus. Het budget bedrag van 2019
(€ 2.500) is opgenomen is deze voorziening. Hierdoor kunnen we in 2020 eenmalig acht
strandwachten de opleiding “Optische- en Geluidsignalen in de praktijk” aanbieden.

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019
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2 Vereniging
2.1 Zwemopleidingen en examens
Dit onderdeel omvat de basisopleidingen zwemmend redden.
Dit zijn winteractiviteiten van de ZRB welke plaatsvinden in het zwembad van Center Parcs.
Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig:
•
•
•

Aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking;
Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking;
Creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters/lifeguards;

Het instructeurskorps, allen leden van de brigade, zet zich hiervoor geheel belangeloos in.
In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente een budgetsubsidie verstrekt.

2.2 Verenigingsactiviteiten
De kosten van de verenigingsuitgaven bedroegen in 2019 € 17.690, wat een afname betekent ten
opzichte van 2018 met € 2.423.

2.3 Giften
Op verzoek van de gemeente Zandvoort is vanaf jaarrekening 2019 een verschil gemaakt tussen
giften aan de vereniging en giften aan de strandbewaking.
Indien de gift tot stand komt door inzet van de vrijwilligers (rondleiding, evenement, bijeenkomst)
dan wordt de gift beschouwd als een gift aan de vereniging.
Indien de gift wordt gegeven voor reddingsbrigade werk in het algemeen (schoolactie, donatie) dan
wordt het opgenomen als een gift onder de noemer strandbewaking.

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019
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3 Balans per 31 december 2019
Zandvoortse Reddingsbrigade
Jaarrekening 2019
datum: 31-12-2019

Balans per 31-12-2019 (in €)

1.

Activa

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.4

Vaste Activa
Gebouwen
Reddingsmiddelen
Ter beschikking gesteld reddingsmateriaal

1.2
1.2.1
1.2.2

Vlottende Activa
Debiteuren / overlopende posten
Liquide Middelen
Totaal Activa

31-12-2019

31-12-2018

p.m.
178.620
p.m.

p.m.
155.681
p.m.

43.563
25.558

2.153
45.456

247.741

203.290

2.

Passiva

2.1
2.1.1

Eigen Vermogen
Kapitaal

22.195

16.262

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Voorzieningen
Reserve strandbewaking
Voorziening Kledingsfonds
Voorziening 100 Jarig bestaan
Voorziening Wetsuits
Voorziening rijopleiding

4.904
2.449
22.500
2.500

-205
5.927
20.000
5.000
-

2.3
2.3.1

Lang vreemd vermogen
Vooruit ontv. subsidie tbv aanschaf
Redding Materieel

178.620

155.681

2.4
2.4.1
2.4.2

Kortlopende schulden/ vlottende passiva
Crediteuren
Overlopende posten

3.258
11.314

625
-

247.741

203.290

Totaal Passiva

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019
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4 Winst & Verliesrekening 2019
Zandvoortse Reddingsbrigade
Jaarrekening 2019
datum: 31-12-2019

Winst & Verliesrekening 2019 (in €)
Lasten
Strandbewaking
Exploitatie/opleidingskosten
Kledingfonds

Vervanging Materieel
Vervangingskosten
Overige kosten
Vereniging
Opleidingen / examens
Verenigingsactiviteiten
Totaal

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

70.000
4.500
74.500

66.602
4.500
71.102

65.623
6.500
72.123

89.000
89.000

90.370
8.373
98.744

8.221
1.000
9.221

8.300
10.800
19.100

7.439
10.252
17.690

7.435
12.678
20.113

182.600

187.536

101.457

74.500

74.500

71.912

74.500

74.500

71.912

89.000
89.000

89.000
11.250
100.250

9.227
1.000
9.227

8.700
10.400
19.100

10.175
11.776
21.951

10.379
9.595
19.973

182.600

196.701

101.112

9.165

-345

Baten
Strandbewaking
Subsidie gemeente

Vervanging Materieel
Subsidie Vervanging
Verkoop Opbrengst
Vereniging
Opleidingen / examens
Verenigingsactiviteiten
Totaal
Resultaat

-
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5 Toelichting bij de balans per 31 december 2019
5.1 Activa
5.1.1 Vaste activa
Gebouwen
Beide reddingsposten (Post Piet Oud op het Noordstrand en Post Ernst Brokmeier op het
Zuidstrand) zijn eigendom van de gemeente Zandvoort. De Kazerne Zandvoort is eigendom van de
Veiligheidsregio Kennemerland. Alle drie locaties worden om niet door de Zandvoortse
Reddingsbrigade gebruikt zonder dat hier een gebruiksovereenkomst aan ten grondslag ligt.
Reddingsmiddelen
Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft:
Omschrijving

Aantal

Afschrijving in jaren

ZRB RIB1 incl. trailer/mobilofoon/opbouw excl. motor
Sea-Doo GTI-130 RWC
(complete eenheid)
RNR Rib
(complete eenheid)
Buitenboordmotor 75PK
Buitenboordmotor 15PK
Mobilofoon vast
Portofoon
Overlevingspak
Wetsuits
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Strandhulpverleningsvoertuig
Alarmeringssysteem
AED

4
2
1
4
1
5
8
6
50
21
2
1
4

8
5
8
4
5
5
4
5
5
5
6
5
7

Met ingang van jaarrekening 2018 is de waarde van het materiaal opgenomen in de jaarrekening van
de Zandvoortse Reddingsbrigade. Het materiaal wordt in de aangegeven afschrijvingstermijn
afgeschreven naar nihil. Eventuele verkoopopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt in de
jaarrekening.
Investeringswaarde materieel
Cumulatieve afschrijvingen materieel
Balans waarde Reddingsmiddelen

Ultimo 2018
€ 401.489
€ -245.808
€ 155.681

Mutatie 2019
€ 25.715
€ -2.776
€ 22.939
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Ultimo 2019
€ 427.204
€ -248.584
€ 178.620
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Ter beschikking gesteld reddingsmateriaal
Dit betreft een door Reddingsbrigade Nederland ter beschikking gestelde reddingsvlet met complete
uitrusting (15PK buitenboordmotor, trailer, mobilofoon). Dit materiaal wordt, tegen een kleine
vergoeding, ter beschikking gesteld in het kader van onze taak bij bestrijding van een
watersnoodramp en kan, en mag, ook worden gebruikt voor onze reguliere
bewakingswerkzaamheden.
5.1.2 Vlottende activa
Debiteuren/overlopende posten
De specificaties van deze bedragen berusten bij de penningmeester. De afwikkeling van deze posten
heeft een normaal verloop.
Liquide middelen
Aanwezige tegoeden bij banken per 31 december 2019.
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5.2 Passiva
5.2.1 Eigen vermogen
Kapitaal
De reserve is gevormd uit eigen activiteiten van de brigade.
Het verloop in 2019 is als volgt:
Balans per 1 januari 2019
Voorziening 100 jarig bestaan
Terugdraaien Voorziening wetsuits 2018
Voordelig resultaat verenigingsactiviteiten 2019
Balans per 31 december 2019

16.262
-2.500
4.172
4.261
22.195

Reserve strandbewaking
Dit betreft saldi tussen de toegekende (budget)subsidie 2019 voor de strandbewaking en de werkelijk
hieraan verbonden kosten. Het verloop in 2019 is als volgt:
Balans per 1 januari 2019
-205
Resultaat strandbewaking 2018 verrekend door Gemeente Zvt
205
Resultaat strandbewaking 2019
4.904
Balans per 31 december 2019
4.904
Voorziening kledingfonds
Op grond van Europese regelgeving moeten strandwachten eenduidig herkenbaar zijn aan hun
kleding. Om de aanschaffingskosten hiervan niet incidenteel ten laste van de exploitatie te laten
komen wordt, m.i.v. 2009, jaarlijks een bedrag in deze voorziening gestort. Deze storting vormt
onderdeel van de gemeentelijke subsidie strandbewaking. Het verloop in 2019 is als volgt:
Balans per 1 januari 2019
5.927
Toevoeging 2019
4.500
Onttrekkingen 2019
- 7.978
Balans per 31 december 2019
2.449
Voorziening 100 Jarig bestaan
Het verloop is als volgt:
Balans per 1 januari 2019
Toevoeging 2019
Balans per 31 december 2019

20.000
2.500
22.500

Voorziening Wetsuit
Het verloop is als volgt:
Balans per 1 januari 2019
Toevoeging 2020 uit Rabobank Club Actie
Bestelling gedaan en bedrag gereserveerd in “Verplichting Aangegaan”
Terugdraaien deel voorziening 2018
Balans per 31 december 2019

5.000
7.500
-8.328
- 4.172
0

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019

23

5.2.2 Kortlopende schulden/vlottende passiva
Vooruit ontvangen subsidie t.b.v. aanschaf Reddingsmateriaal
Het saldo van deze rekening bevat het door de gemeente Zandvoort geïnvesteerde bedrag aan
materiaal van het meerjaren vervangingsschema.
Crediteuren
Specificaties van deze bedragen berusten bij de penningmeester.
De afwikkeling van deze posten heeft een normaal verloop.
Overlopende posten – Verplichting aangegaan
Per 31-12-2019 is de Zandvoortse Reddingsbrigade een aantal verplichtingen aangegaan waar nog
geen factuur voor ontvangen is.
Het verloop is als volgt:
Balans per 1 januari 2019
Bestelling Wetsuits O’Neill
Accountantscontrole 2019
Bestelling led lichten lichtbalk ZVT-120
Balans per 31 december 2019

ZRB Jaarverslag 2019 & Jaarrekening 2019

0
8.328
1.850
1.136
11.314
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6 Toelichting bij de winst en verliesrekening 2019
Het resultaat 2019 bedroeg voordelig € 9.165 Dit is als volgt aangewend:
Vereniging - Toegevoegd aan het eigen vermogen
Strandbewaking - Toegevoegd aan Reserve Strandbewaking
Materieel - Toegevoegd aan Reserve Strandbewaking
Per saldo

pos.
pos.
pos.
pos.

4.261
3.398
1.506
9.165

Ten opzichte van 2018 is het resultaat van de vereniging € 4.400 voordeliger. Dit komt doordat we in
2018 een historische vlet hebben laten opknappen en omdat we meer contributie hebben binnen
gekregen. Daarentegen hebben we extra uitgaven gedaan in de kledingvoorraad van de JBP.
Ten opzichte van 2018 is het resultaat van de strandbewaking € 5.100 voordeliger. Dit betreft op
hoofdlijnen:
Digitale zendvergunning
Nieuwe computers
Extra onderhoud auto’s
Acountantskosten
Rijopleiding

N
N
N
N
N

1.700
1.900
1.600
1.800
2.500

Vaccinatie
Opbrengst verkoop
Onderhoud boten
Opleidingen
Kleding

V
V
V
V
V

5.300
1.500
3.500
2.700
2.000

N= nadeliger; V= voordeliger
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De balansposten en de verantwoordingen in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen voor
nominale waarden.
De wijze van resultaatbepaling bleef ongewijzigd.
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6.1 Lasten
6.1.1 Strandbewaking
Dit betreft kosten die op basis van daarvoor gemaakte afspraken onder de gemeentelijke
subsidieregeling vallen. Deze kosten worden verdeeld in de uit de feitelijke strandbewaking volgende
exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen

Winst & Verliesrekening 2019 (in €)
8.1.1

Strandbewaking

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Accomodatiekosten
Communicatie
Voertuigen
EHBO + Vaccinatie
Verzekeringen
Varend Materiaal
Overige
Opleidingskosten
Kleding
Totaal

Begroting
2019
17.750
5.500
10.200
1.250
7.200
14.500
5.100
8.500
4.500
---------74.500

Werkelijk
2019
13.922
9.359
9.756
1.210
7.094
13.658
5.823
5.780
4.500
---------71.102

Werkelijk
2018
13.473
5.101
8.201
5.835
7.013
17.695
2.344
5.961
6.500
---------72.123

6.1.1a

Accommodatiekosten
Dit betreft kosten voor energiegebruik, belastingen, maaltijdvergoeding en het
plaatsen van de containers.

6.1.1b

Communicatie
Naast telefoonkosten en ICT-kosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor
de verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons). In 2019 zijn 5 nieuwe computers
aangeschaft en is er een nieuwe digitale zendvergunning aangevraagd.

6.1.1c

Voertuigen
Deze post bevat de uitgaven aan brandstoffen voor de voertuigen strandhulpverlening
en het onderhoud en de verzekering daarvan.

6.1.1d

EHV artikelen
Kosten van aanschaf verbandmiddelen etc. en sinds 2016 de vaccinatiekosten voor
de strandwachten/lifeguards.

6.1.1e

Verzekeringen
Cascoverzekering materieel, opstalverzekering, AVB, bestuurdersaansprakelijkheid.
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6.1.1f

Varend materiaal
Onderhoud aan RWC’s, boten, trailers en buitenboordmotoren. Ook hierin begrepen
zijn brandstofkosten ten behoeve van deze eenheden.

6.1.1g

Materiaal overig
Kosten voor keuring en onderhoud aan bijv. PBM’s. Sinds 2016 worden de
accountantskosten hier ook geboekt.

6.1.1.h

Opleidingskosten
Kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten.
Hierbij valt te denken aan de diverse modules instructeur, lifeguard, EHBO en
reanimatie, vaarbewijs en voor chauffeur voertuigen met optische en geluidssignalen.

6.1.1i

Kleding
Hieronder valt de jaarlijkse dotatie aan het kledingfonds.

6.1.2 Verenigingsactiviteiten

Winst & Verliesrekening 2019 (in €)
8.1.2

Verenigingsactiviteiten

j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

Huur zwembad
Diversen zwembad
Contributie afdracht
Vergaderkosten
Porti
PR/Communicatie
Voorzieningen tbv poster
JBP
bankkosten
uitgaven op giften
Totaal

Begroting
2019
7.300
1.000
3.800
1.000
200
1.500
2.500
1.400
400
0
---------19.100

Werkelijk
2019
6.760
679
3.828
832
0
1.170
1.851
1.778
777
17
---------17.690
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Werkelijk
2018
6.721
714
3.669
1.209
166
651
2.162
146
682
3.992
---------20.113
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6.2 Baten
6.2.1 Strandbewaking
Voor de strandbewaking heeft de gemeente een subsidie van € 74.500 toegekend.
6.2.2 Verenigingsactiviteiten

Winst & Verliesrekening 2019 (in €)
8.2.2

Verenigingsactiviteiten

t
u
v
w

entree geld zwembad
Bijdrage zwembadhuur su
Contributie
Giften en vergoedingen
Totaal

Begroting
2019
4.500
4.200
8.000
2.400
---------19.100

Werkelijk
2019
5.775
4.400
8.794
2.982
---------21.951
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2018
5.979
4.400
7.499
2.096
---------19.973
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