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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Reddingsbrigade Naarden over de periode  

 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018.  
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Van het bestuur 

Dit jaar heeft de vereniging een bijzondere mijlpaal bereikt. Op 1 september 2018 bestaat de 
vereniging 50 jaar! Een bijzonder moment waarvan we een paar jaar geleden bang voor 
waren dat we die datum als vereniging niet zouden halen. Maar gelukkig is het tij gekeerd en 
hebben we dit jaar afgesloten met een actieve vereniging en met een financieel gezonde 
vereniging. Dit dankzij de inzet van onze leden met onder andere het sponsorzwemmen en 
bij gevraagde bewakingen en natuurlijk onze donateurs zoals de Rabobank en de Lakeland 
Foundation en alle anderen! Dit bijzondere feit gaan we in het volgende verenigingsjaar 
uitgebreid vieren. 
 
Verder is het een goed jaar geweest voor de Technische Commissie met een toename van 
het aantal zwemmende leden met weer een goed resultaat bij de zwemexamens. En is de 
bewakingsploeg van de BC dit jaar meer uren actief geweest dan vorig jaar wat ook weer 
heeft geleid tot een nieuwe boot. We hebben onze boot van de Nationale reddingsvloot 
(NRV), de Rescue 3, kunnen inruilen voor een veel nieuwere Tinn Silver. Deze boot biedt 
veel meer mogelijkheden ten behoeven van het redden van mens en dier in noodsituaties. 
Ook de jeugdcommissie heeft dit jaar weer leuke activiteiten weten te organiseren voor de 
jeugdleden waaronder weer een geslaagd kamp. En aan PR heeft de brigade geen gebrek 
gehad dankzij de actieve PR commissie. 
 
We kunnen weer met een tevreden gevoel terugkijken naar dit afgelopen verenigingsjaar. De 
brigade 2.0. krijgt steeds meer vorm en gaat met sprongen vooruit! Ik wil iedereen die daar 
aan heeft bijgedragen dan ook heel erg bedanken!  
 
Rients Anne Slotema 
Vicevoorzitter Reddingsbrigade Naarden 
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Bestuursamenstelling 

 

Voorzitter      dhr. R.A. Slotema 

Secretaris     dhr. J. Drost 

Penningmeester    dhr. V. Stoit 

Commissaris Bewakingscommissie tot 09 mei 2018 waarnemend dhr. V. Stoit 
 vanaf 09 mei 2018 dhr. V. Stoit 

Commissaris Technische commissie dhr. R. Stoit 

Commissaris Jeugd Commissie  dhr. D. Holtriger 

Commissaris Publieke Relaties   dhr. R. van Lent 

Algemeen bestuurslid    dhr. R.A. Slotema  

 

 

Beschermheer  dhr. H.M.W. ter Heegde 
 Burgemeester van Gooise Meren 

 

 

 

 

 

Beschermheerschap 
Dhr. H.M.W. ter Heegde is sinds 1 juli 2017 beschermheer van de Reddingsbrigade 
Naarden. Als beschermheer is dhr. Ter Heegde geen lid van de reddingsbrigade en vervult 
geen bestuursfunctie in de vereniging. De beschermheer kan de reddingsbrigade wel 
ondersteunen met adviezen en verder vooruit helpen bij het realiseren van de 
verenigingsdoelstellingen.  
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Jaarverslag Secretaris 

Het bestuur kwam ook dit verenigingsjaar weer diverse keren bij elkaar om verenigingszaken 
te bespreken en beleid te voeren. In 10 officiële bestuursvergaderingen en aanvullende 
vergaderingen van het dagelijks bestuur en de commissies stond het creëren van nieuw 
beleid, het genereren van inkomsten en het maken van toekomstplannen centraal. De 
Ronduit is aan vervanging toe en dat was een punt van zorg. De plannen hebben vorm 
gekregen en verkeren veelal nu in de uitvoerende fase. Naast het maken van plannen werd 
ook de uitvoering van verschillende zaken gerealiseerd. De reddingsbrigade verkeerd 
momenteel nog steeds in een opbouwende fase. Er zijn weer varende leden bij gekomen en 
de bestaande varende leden hebben verdere opleiding genoten. Waardoor de 
reddingsbrigade uiteindelijk nog beter functioneert. Daarnaast is de financiële situatie een 
terugkerend item tijdens de bestuursvergaderingen. Er wordt gekeken hoe het ledental nog 
meer verhoogd kan worden. 
  
Ook dit jaar zijn er gelukkig weer meevallers geweest die de financiële situatie ten goede zijn 
gekomen. Het sponsorzwemmen en de opendag waren dankzij de leden die zich hiervoor 
hebben ingezet weer een succes.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van het ledenaantal 2017-2018. 
 
Het ledenaantal is gestegen van 120 naar 133 
Hiervan waren: 
74 jeugdleden 
42 seniorleden 
15 kaderleden 
2 ereleden 
 
Dit waren in 2016-2017: 
67 jeugdleden 
34 seniorleden 
16 kaderleden 
3 ereleden 
 
Dit waren in 2015-2016 
76 jeugdleden 
35 seniorleden 
21 kaderleden 
3 ereleden 
 
Jon Drost 
Secretaris 
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Jaarverslag Penningmeester 

Voor u ligt het financieel jaarverslag over de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 
2018. Het boekjaar 2017-2018 wordt positief afgesloten dankzij een inkomstenstijging door 
donaties en giften. We zien helaas ook dat de kosten mee stijgen.  

De inkomsten van de reddingsbrigade worden onderverdeeld in contributies, diploma- en 
examenkosten en cursusgelden. Daarnaast verkrijgt de reddingsbrigade inkomsten door het 
verlenen van diensten zoals evenementenbewaking tijdens watersportevenementen en door 
het verkrijgen van donaties en giften.  

In 2017-2018 zijn er aanzienlijk meer donaties en giften ontvangen dan het jaar daarvoor. 
Naast een inkomstenstijging door reguliere donaties zijn er ook project donaties ontvangen 
die voor een bepaald door verkregen werden zoals de aankoop van materialen. Van het 
Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi & Vechtstreek ontvingen wij een donatie van € 
10.000 voor de aankoop van nieuwe overlevingspakken en van de Lakeland Foundation 
ontvingen wij een donatie van € 4.420 voor het bekostigen van opleidingen van de 
lifeguards. Verder ontving de reddingsbrigade een donatie van GME Holding van € 5.000 
voor de aankoop van nieuwe uniforme reddingsbrigade kleding. Dankzij deze donaties 
konden nieuwe overlevingspakken en kleding worden aangeschaft, dit betekent wel dat de 
kosten voor het varend redden afgelopen jaar hierdoor zijn gestegen. 

Het positieve resultaat van € 7.827 wordt metname gerealiseerd doordat een deel van de 
ontvangen project donaties nog niet volledig is uitgegeven. Dit betekent dat zij in het 
komende boekjaar 2018-2019 uitgegeven zullen gaan worden. 

Ieder jaar wordt alles steeds een beetje duurder. Hierdoor is kostenbeheersing een 
belangrijk aspect binnen onze reddingsbrigade. Hier moeten alle bestuurders rekening mee 
blijven houden. Er moet altijd kritisch gekeken blijven worden naar de uitgaven en moet er 
kosten reductie worden toegepast daar waar mogelijk en noodzakelijk. Grote investeringen 
kan de reddingsbrigade niet doen, tenzij er speciale donaties en giften tegenover staan. 

De komende jaren moet er meer aandacht worden besteed aan het realiseren van meer 
inkomsten uit evenementenbewaking en het werven van donateurs en het verkrijgen van 
project donaties. Deze donaties maken investeringen mogelijk die zeer wenselijk zijn bij een 
reddingsbrigade in ontwikkeling. Verder moet er ook meer aandacht besteed worden aan het 
werven van sponsoren en het sluiten van sponsorships. Op de volgende pagina’s leest u het 
financiële verslag dat is samengesteld door De Coop & Haegen adviseurs en accountants. 
De reddingsbrigade is De Coop & Haegen enorm dankbaar voor het jaarlijks opstellen en 
controleren van de boekhouding. 

Voor het boekjaar 2018-2019 zijn wij genoodzaakt de contributie te verhogen omdat de 
reddingsbrigade voor het zwemmend redden geconfronteerd wordt met stijgende kosten. 
Gelukkig kan de stijging van de contributie worden beperkt tot slechts € 2,00 verhoging. 

Vincent Stoit 
Penningmeester 
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Balans per 30 september 2018 

 

 
       30 september 2018 

   
       30 september 2017 

  
ACTIVA € €  € € 

      
Vaste activa      

      
Materiele vaste activa      
Vervoermiddelen  8.150   8.150 

      
Vlottende activa      

      
Voorraden (1)  70   70 

      
Liquide middelen (2)  53.573   43.653 

      

        

  61.793   51.874 

      
      

      

      

      

      

        30 september 2018         30 september 2017  

 € €  € € 

PASSIVA      

      
Vermogen (3)  59.701   51.874 

      
Kortlopende schulden 
(4)      
Schulden aan 
leveranciers en      
handelskredieten  2.092   - 

      

        

  61.793   51.874 
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Winst- en verliesrekening 2017/2018 

               2017/2018                        2016/2017 

 €  €  €  € 

        
Netto-omzet   55.359    33.927 

        

        
Kosten        
Kostprijs bar 18    40   
Afschrijvingen -    3.750   
Huisvestingskosten 1.493    2.071   
Kantoorkosten 543    398   
Bondsafdracht KNBRD 967    1.238   

Zwemmend redden 13.576    13.124   
Varend redden 27.156    10.195   
Jeugd Commissie 3.454    1.925   
PR 182       

   47.389    32.741 

Bedrijfsresultaat   7.970    1.186 

Rentelasten en soortgelijke kosten   -143    87 

          

Resultaat   7.827    1.273 
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Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  

    

  
                             
           2017/2018 

  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten    
Bedrijfsresultaat  7.970  
Aanpassing voor:    
Afschrijvingen    

Verandering in het werkkapitaal:    
Mutatie kortlopende schulden    
(excl. kortlopend deel van de langlopende schulden)  2.092  

    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   10.062 

    
Rentelasten   -143 

Kaststroom uit operationele activiteiten   9.919 

    

    

    
Samenstelling geldmiddelen    

  
                            
             2017/2018 

  € € 

Liquide middelen per 1 oktober   43.654 

Mutatie liquide middelen   9.919 

   53.573 
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Toelichting op de balans 30 september 2018  

ACTIVA    

   Vervoer- 

   middelen 

   € 

Boekwaarde per 1 oktober 2017    
Aanschafwaarde   81.500 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen   -73.350 

   8.150 

   

   

Boekwaarde per 30 september 2018    
Aanschafwaarde   81.500 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen   -73.350 

   8.150 

    
Met ingang van seizoen 2013/2014 wordt er 20% van de originele aanschafwaarde 
afgeschreven. De restwaarde bedraagt 10% van de historische aanschafprijs. 

    

    
1. Voorraden    

 30-9-2018  30-9-2017 

 €  € 

Voorraad 70  70 

    
2. Liquide middelen    
ING Bank rekening courant 321.60.89 956  4.091 

ING Bank spaarrekening 321.60.89 52.617  39.563 

 53.573  43.654 

    
    

    

    
PASSIVA 30-9-2018  30-9-2017 

 €  € 

3. Vermogen    
Vermogen Reddingsbrigade Naarden 59.701  51.874 

    
4. Kortlopende schulden    
schulden aan leveranciers en handelskredieten    
Crediteuren 2.092  - 
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Jaarverslag Technische Commissie (TC) 

Het zwemseizoen 2017-2018 is op 5 september 2017 aangevangen. In dit seizoen hebben 
wij gelukkig heel veel nieuwe jeugdleden mogen begroeten. Er zullen altijd leden blijven die 
weer bij ons vertrekken, maar qua zwemmende jeugdleden zit onze vereniging in een lichte 
plus. En dat is belangrijk, want willen wij een gezonde en goed draaiende vereniging zijn en 
blijven. 
 
Onze drie cursisten zijn hard bezig met hun opleiding tot instructeur. Eén cursist zal in 2019 
zijn opleiding afronden en de andere twee begin 2020. De opleiding is helaas niet zonder 
problemen gelopen. Het één en ander heeft te maken met het feit dat het een nieuw 
opgezette opleiding betreft vanuit de bond. Hierbij moest regelmatig opnieuw het wiel worden 
uitgevonden. Dit heeft jammer genoeg tot vertraging geleidt. Gelukkig geven de cursisten 
niet op en gaan zij door onder begeleiding van hun praktijkbegeleiders en de leercoach 
vanuit de bond. 
 
Het hele seizoen is goed verlopen. Tussen alle reguliere lesavonden door is er regelmatig 
wat leuks georganiseerd. Denk aan de Nieuwjaarsmarathon, sponsorzwemmen, 
meezwemavonden en spelavonden. De Nieuwsjaarsmarathon 2018 is georganiseerd op 9 
januari 2018, er hadden zich 7 teams ingeschreven en zij streden fanatiek tegen elkaar. 
 

 
 
Voor de tweede keer in de clubhistorie is er weer een sponsoractie gehouden ten behoeve 
van de Reddingsbrigade Naarden. Op 13 maart 2018 konden alle (jeugd)leden geld op halen 
voor de reddingsbrigade. Dit deden zij door zoveel mogelijk meters bij elkaar te zwemmen en 
na afloop het gesponsorde geld te innen. Alle (jeugd)leden hebben ons blij doen verrassen 
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door hun enthousiasme tijdens de sponsoractie. Onze (jeugd)leden hebben gezamenlijk  
2.700 euro opgehaald voor de reddingsbrigade! Een super mooi bedrag! 
 
In het voorjaar van 2018 is er een fotoshoot gehouden door een fotograaf. Van te voren 
geselecteerde kinderen (die ook toestemming hebben gegeven in samenspraak met hun 
ouders) gingen op de foto. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens de zwemlessen en hebben als 
doel om te dienen als promotiemateriaal. 
 
Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal maar om één ding en dat is het afzwemmen! Aan het 
eind van dit seizoen zijn de examens gehouden, en wel op 26 juni 2018. In totaal zijn er 69 
Naardense jeugdleden opgegaan voor een diploma in de Lunet. Daarnaast hadden wij 3 
gastkinderen van een collega reddingsbrigade die bij ons kwamen afzwemmen. Op deze 
avond zijn alle 72 kinderen geslaagd voor hun examen! Super goed gedaan kids! 
 
Alle 8 instructeurs aan het bad draaien wekelijks meerdere lesuren op de dinsdagavond. 
Zonder de enthousiaste inzet van deze kaderleden heeft de zwemtak van de RBN geen 
bestaansrecht. Ik wil jullie dan ook hartelijk bedanken, mede namens het bestuur, voor jullie 
inzet! En ik hoop dat jullie allemaal nog heel lang bij ons blijven lesgeven! 
 
Rest mij nog om alle kinderen te bedanken voor hun enthousiasme tijdens de lessen. En 
verder bedank ik alle betrokkenen/ouders die soms een helpende hand zijn geweest! Tot 
volgend seizoen. 

Rutger Stoit 
Commissaris  Technische commissie 

  



 
 

  
  14
   
Jaarverslag 2017-2018 

Jaarverslag Bewakings Commissie (BC) 

Het jaar 2017-2018 was een mooi jaar. We hadden een heel mooie en lange zomer met 
zonnig weer en hoge temperaturen. Niet alleen het mooie weer zorgde ervoor dat we kunnen 
terug kijken op een fantastisch jaar, maar ook heel veel andere gebeurtenissen. 
 
Een nieuwe look 
Het nieuwe bewakingsseizoen werd gestart met een volledig nieuwe look van onze 
lifeguards en ons materieel. Dankzij een donatie kon nieuwe kleding voor de lifeguards 
worden aangeschaft, truien, shirts en fel gele soft shell jassen. De hele ploeg in het nieuw en 
conform de uniforme uitstraling van de reddingsbrigade. Eind mei kwamen dan ook de 
nieuwe overlevingspakken binnen. Deze konden worden aangekocht door een donatie van 
het Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi en Vechtstreek. In totaal beschikt de 
reddingsbrigade nu over 13 nieuwe overlevingspakken. De reddingsboot Ronduit werd ook in 
een nieuw jasje gestoken en werd voorzien van de officiële reddingsbrigade striping en 
logo’s. Vanwege onze ambitie professioneler te werk te gaan was de aanpassing van de 
uitstraling en aanpassing aan de officiële en uniforme uitstraling van de Reddingsbrigades 
Nederland een logische stap. 
 

 
 
Opleidingen 
De opleiding lifeguard open water is in de winterperiode van 2017 gestart. Gedurende het 
seizoen zijn diverse praktijk oefeningen gedaan zodat de opdracht konden worden 
afgetekend. Deze opleiding is ruim van opzet en beslaat een grote tijdsperiode. Naar 
verwachting kan de opleiding voorjaar 2019 worden afgerond. Verder konden afgelopen jaar 
ook nieuwe opleidingen worden gestart. Dankzij een donatie van de Lakeland Foundation 
kon begonnen worden met de organisatie van de opleidingen voor het bedieningscertificaat 
marifonie en het vaarbewijs. De opleiding voor het bedieningscertificaat marifonie kon in juni 
worden gestart. Niet veel later druppelden de eerste diploma’s binnen. De opleiding voor het 
vaarbewijs staan gepland voor de winterperiode 2019. 
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Nieuwe reddingsboot 
De Reddingsbrigade Naarden maakt al vele jaren onderdeel uit van de Nationale 
reddingsvloot (NRV). Deze vloot van reddingsboten is over het land verspreid en 
gestationeerd bij lokale reddingsbrigades en kan worden ingezet bij grote 
(watersnood)rampen. In juni mochten wij de sleutels van een Tinn Silver in ontvangst nemen 
ter vervanging van onze Rescue3. Tijdens de open dag werd de Tinn Silver feestelijk binnen 
gehaald en gedoopt door Anita Withake-Merks en de beschermheer van de reddingsbrigade, 
Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. De nieuwe reddingsboot is nu een tijdje 
naar tevredenheid in gebruik en wordt ingezet voor opleiding, inzet bij evenementen in de 
regio en voor hulpverlening op de Zuidelijke Randmeren. 
 

 
 
Inzet bij evenementen 
Afgelopen jaar zijn onze lifeguards bij veel evenementen betrokken geweest. Dankzij de 
inzet van de lifeguards konden deze evenementen goed en veilig verlopen. In 2018 was de 
reddingsbrigade betrokken bij de evenementen Wie is de Mol fandag (Avro-Tros), Jazz 
Marina, Watersport doe dag, Pride Amsterdam, Open Studiodagen (Avro-Tros), Muiden-
Pampus-Muiden roeisloepenrace, Sinterklaasintocht Naarden en Sinterklaasintocht 
Amsterdam. Naast dat onze lifeguards er op toezien dat het evenement veilig verloopt, 
draagt de aanwezigheid bij deze evenementen ook positief bij aan het imago van de 
reddingsbrigade. 
 
Hulpverlening 
In het watersportseizoen van mei tot en met september draaien onze lifeguards postdiensten 
vanuit onze reddingspost op de Jachthaven Naarden. Tijdens de postdiensten zijn de 
lifeguards bezig met onderhoudsklussen, opleiding en oefening. Tegelijkertijd staan zij 
standby conform het convenant tussen de Reddingsbrigades Nederland en het 
Kustwachtcentrum. Afgelopen jaar werd de reddingsbrigade meerdere keren gealarmeerd en 
ingezet door de Kustwacht voor watersporters in de problemen. Daarnaast komen melding 
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ook telefonisch binnen bij de reddingsbrigade en merken de lifeguards zelf ook gevaarlijke 
situaties op tijdens hun patrouilles en oefenvaarten op het Gooi- en IJmeer. 
 
In 2018 is de reddingbrigade vaker uitgerukt voor watersporters in de problemen dan in 
2017. In 2017 rukte de reddingsbrigade 14 keer uit en in 2018 maar liefst 27 keer. Daarbij 
werden in totaal 59 mensen geholpen en 4 gered uit een noodlottige situatie. 
 
De vrijwillige inzet van de lifeguards is aanzienlijk gestegen in uren. In 2017 werden 774 
manuren gedraaid, in 2018 is dat aantal gestegen naar 1.185 uur. 
 
 
Hulpverleningscijfers 2017-2018 
 
Personele inzet (uren) 1.185 
Aantal lifeguards   13 
 

Alarmering tbv Aantal Personen geholpen Personen gered 

Bader/zwemmer 1 1 0 

Dienstverlening 3 2 1 

Dier 0 0 0 

Ehbo 2 2 0 

Kitesurfer 0 0 0 

Persoon gevonden  0 0 0 

Persoon vermist 0 0 0 

Surfer 1 1 1 

Vaartuig 19 52 2 

Klein ehbo 1 1 0 

Totaal 27 59 4 

 
Ik wil de lifeguards bedanken voor hun inzet en reken op hun inzet in de toekomst. Zoals het 
er nu naar uitziet kunnen wij een mooie toekomst tegemoet treden als we ons gezamenlijk 
en met elkaar blijven inzetten en onze reddingsbrigade verder professionaliseren. Onze 
ambitie is de beste reddingsbrigade in onze regio te worden met een 24/7 inzetbaarheid. Als 
wij hier gezamenlijk aan blijven werken heb ik daar alle vertrouwen dat we dit kunnen gaan 
realiseren. 
 
Vincent Stoit 
Commissaris Bewakingscommissie   
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Jaarverslag Jeugd Commissie (JC) 

Het begin van het jaar zijn we zo als gebruikelijk weer gestart met de Nieuwjaarsmarathon. 
Helaas niet zo’n grote opkomst als voorgaande jaren, maar gelukkig wel net zo gezellig. 
Fanatiekelingen streden om een prijs en natuurlijk om de eer als winnaar van de 
Nieuwjaarsmarathon reddingsbrigade Naarden 2018.  

In het voorjaar hebben we een geweldige dag beleefd in attractiepark slagharen. Na een dag 
vol leuke attracties zijn we ook nog lekker tot rust gekomen in het zwembad Aqua Mexicana.  

In juli 2018 zijn wij met een grote groep kinderen en een team aan begeleiders vertokken 
naar de kampeerboerderij Meerveld. Het gezelschap bestond uit 22 kinderen en 9 
begeleiders en hebben hier voor een gezellig weekend gezorgd. En in tegenstelling tot vorig 
jaar hebben we genoten van het prachtige weer. Ook het springkussen wat dit jaar extra 
groot was door het sponsor zwemmen was een groot succes. De accommodatie was net als 
2 jaar daarvoor geweldig en we hebben er ook volop gebruik van kunnen maken.  

 

Tot slot wil ik iedereen waarmee ik dit jaar heb mogen samenwerken bedanken voor een 
geweldig jaar. En natuurlijk voor al jullie hulp.  

 
Di-Jé Holtrigter  
Commissaris Jeugd commissie   
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Jaarverslag publieke relaties commissie (PR) 

Seizoen 2017-2018 is een goed jaar geweest met betrekking tot publiciteit. De 
reddingsbrigade heeft veelvoudig in de krant gestaan en is veel in nieuwsberichten op het 
internet naar voren gekomen voor zowel de waterhulpverlening, het zwemmend redden en 
natuurlijk het 50 jarig bestaan.  
 
Daarnaast zijn we veel actief geweest op sociale media en hebben we de nieuwe website 
gerealiseerd wat bijdraagt aan de professionalisering van de reddingsbrigade. De commissie 
is na de realisatie druk geweest met de invulling van de nieuwe website en het functioneel 
beheer ervan. 
 

 
 

Ook hebben we wederom een succesvolle open dag gehad met veel publiciteit en is de 
commissie druk geweest met de voorbereidingen voor het 50- jarig jubileum feest.  
 
Verder is er dit seizoen een fotoshoot geweest in het zwembad tijdens de zwemlessen. De 
foto’s hiervoor mogen met toestemming gebruikt worden voor promotie doeleinden. 
 
Ik wil graag nog iedereen bedanken die mij in seizoen 2017-2018 heeft ondersteund, zonder 
hen hadden we niet zo’n mooi jaar met veel publicaties. 
 
Redmar van Lent 
Commissaris Publieke Relaties 
 


