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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Reddingsbrigade Naarden over de periode 1 oktober 2020
tot en met 30 september 2021.
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Van het bestuur
Het seizoen 2020-2021 is ondanks de coronaperikelen goed van start gegaan. We begonnen
het seizoen met onze 3 boten, de Naarden-019 (de Tinn-silver van de bond), onze nieuwe
Ronduit en de aan ons uitgeleende boot de Promers en een grote actieve ploeg lifeguards.
Deze bewakingsploeg werkte in kleine groepjes om te voorkomen dat bij een besmetting de
hele alarmploeg niet inzetbaar zou zijn. Hierdoor zijn we tot op heden altijd inzetbaar geweest
voor alarmeringen. Ook het zwembad was weer geopend maar onder beperkingen, namelijk
30 personen tegelijk aanwezig zijn en afgesloten kleedkamers en douches. Maar omdat we
het zwembad in de Lunet konden huren tot 22:40 uur konden we ruimte bieden aan alle
zwemmende leden. De overleggen binnen de vereniging liepen grotendeels digitaal of in kleine
groepjes op afstand en buiten.
Ondanks de goede inzet van een ieder blijkt dat het werken op afstand en digitaal toch nadelen
met zich meebrengt. Door het werken in kleine groepen en op afstand vallen de kleine
overlegmomentjes weg die belangrijk zijn voor een vereniging met vrijwilligers. Ook bleken er
te veel taken bij enkele personen te liggen.
Om de taken beter te verdelen en de leden meer bij het proces te betrekken zijn er gesprekken
geweest met alle leden van de bewakingsploeg en zijn er hervormingen doorgevoerd binnen
de bewakingscommissie. Binnen de commissie zijn drie werkgroepen gemaakt om de
verantwoordelijkheden te verdelen en de functie als bewakingscommissaris te verlichten. De
werkgroepen bestaan uit de opleidingswerkgroep, de evenementenwerkgroep en de
materialen werkgroep. Dit werd met veel enthousiasme opgepakt door de leden waarbij hele
nieuwe plannen voor opleidingen en oefeningen zijn opgesteld.
Ook in het bestuur zijn de nadelen naar voren gekomen. Samen met het proces van
hervormingen in de bewakingscommissie heeft dit gevolgen gehad voor de
bestuurssamenstelling. Onze voorzitter is enkele maanden uit roulatie geweest en onze
penningmeester heeft zich teruggetrokken uit het bestuur. Ook na dit seizoen heeft dit
doorgewerkt tot het afscheid van de PR-commissaris, de TC-commissaris en de voorzitter.
Het jaarverslag dat u hier ziet is deels met samenwerking van de inmiddels vertrokken leden
van het bestuur samengesteld en de rest aangevuld door het bestuur van anno maart 2022.
We willen de leden en kaderleden bedanken voor de inzet in dit toch zware jaar. Ook de
vertrokken leden én bestuursleden willen we bedanken voor hun inzet. Ook wil ik de leden van
de bewakingsploeg bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben behouden in dit
traject van hervormingen. We hopen dat we komend seizoen weer in een rustiger jaar terecht
komen en samen met de leden de vereniging kunnen verbeteren en door ontwikkelen.
Rients-Anne Slotema
Waarnemend voorzitter Reddingsbrigade Naarden
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Bestuurssamenstelling

Voorzitter

dhr. V. Stoit, waargenomen door
dhr. R.A. Slotema van 11-2020 tot 03-2021

Secretaris

dhr. J. Drost

Penningmeester

dhr. P. Ouwerkerk tot 01-07-2021
vacant, vanaf 01-07-2021 waargenomen door
dhr. V. Stoit

Commissaris Bewakingscommissie

dhr. V. Stoit, vanaf 11-2020 waargenomen door
dhr. D. Wijma

Commissaris Technische commissie

dhr. R. Stoit

Commissaris Jeugd Commissie

Vacant, vanaf 19-03-2021 ingevuld door dhr. B.
Hooijsma

Commissaris Publieke Relaties

dhr. R. van Lent

Algemeen bestuurslid

dhr. R.A. Slotema
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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 15 officiële bestuursvergaderingen en aanvullende
vergaderingen van het dagelijks bestuur en de commissies stond het maken van
toekomstplannen voorop. Er zijn de nodige avonden gewerkt om de veranderingen van de BC
en het functioneren van het bestuur te stroomlijnen. Momenteel zijn we dus nog steeds in een
opbouwende fase. De varende leden hebben verdere opleiding genoten. Waardoor de
reddingsbrigade uiteindelijk nog beter kan functioneren. Helaas is dit jaar het ledental iets
gedaald. Gelukkig minder als waar het bestuur bang voor was vanwege de corona pandemie.
Het mogelijke sponsorzwemmen en de open dag zijn door de pandemie niet doorgegaan..
Hieronder vindt u een overzicht van het ledenaantal op 1 oktober 2021.
Het ledental is:

138

Hiervan waren:

76 jeugdleden
43 seniorleden
17 kaderleden
2 ereleden

Jon Drost
Secretaris
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Jaarverslag Penningmeester
Financieel jaarverslag 2020-2021
Het afgelopen boekjaar hebben we weer positief kunnen afsluiten. Dit gaat gelukkig al een
aantal jaren goed ondanks de negatieve begroting die we ieder jaar opstellen. Door extra
donaties en het zorgvuldig om gaan met uitgaven blijven we binnen de begroting en vaak daar
een stuk onder.
Helaas hebben we afgelopen jaar duidelijk last gehad van de gevolgen van het corona virus.
Dit is op diverse plekken in het jaar overzicht zichtbaar. De inkomsten zijn gedaald maar ook
de uitgaven. Zo zijn er minder inkomsten uit gevraagde bewakingen. Maar zijn er ook minder
kosten gemaakt aan het zwembad omdat deze wekenlang helaas was afgesloten.
Op de volgende pagina’s leest u het financiële verslag waarvan de kolommenbalans mede
belangeloos is gecontroleerd door De Coop & Haegen adviseurs en accountants. De
reddingsbrigade is De Coop & Haegen dankbaar voor het jaarlijks ondersteunen bij de
boekhouding.
Vanwege de positieve resultaten van het afgelopen boekjaar en de voortdurende Covid
pandemie hebben we voor het boekjaar 2021-2022 besloten de contributie niet te verhogen.
Rients-Anne Slotema
Namens de Penningmeesters
Het hier volgend jaarverslag is grotendeels samengesteld door Pieter Ouwerkerk en afgerond
door Vincent Stoit. Ik wil hen beiden danken voor de inzet als penningmeester en waarnemend
penningmeester voor de brigade.
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Fiscale positie
De vereniging is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.
Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale
waarde.

8
Jaarverslag 2020-2021

Balans
BALANS PER 30 SEPTEMBER 2021 (in euro´s)
ACTIVA

30 september 2021

30 september 2020

68.917
299
69.216

75.916
299
76.215

70
1.122
1.192

70
260
330

Liquide middelen

168.181

176.252

Totaal

238.588

252.797

30 september 2021

30 september 2020

98.356
9.638
107.994

86.441
11.916
98.356

11.083
88.333
99.416

89.350
89.350

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen

40.383

59.984

KORTLOPENDE SCHULDEN
(ten hoogste 1 jaar)
Leveranciers

1.579

5.108

249.372

252.797

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vervoersmiddelen
Communicatieapparatuur

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Debiteuren
Vooruitbetaalde betalingen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vermogen per 01-10
Toevoeging boekjaar

VOORZIENINGEN
Afschrijvingen vervoersmiddel Ronduit 2020
Bestemmingsreserves

Totaal
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Staat van baten en lasten
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro´s)
2020/2021

2019/2020

Opbrengsten

49.989

49.189

Som der bedrijfslasten

41.874

35.375

Financiële baten en -lasten

-1.523

-1.898

9.638

11.916

Bedrijfsresultaat
Toelichting balans

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2021 (in euro´s)
VASTE ACTIVA

30 september 2021

30 september 2020

80.000
-11.083

88.150
-4.083

0
68.917

-8.150
75.917

0
299

10.744
-10.445
299

30 september 2021

30 september 2020

70

70

1.122

260

27.506
52.406
6.328
81.940

39.214
52.401
6.698
77.940

168.180

176.252

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen (10% per jaar met
een restwaarde van € 10.000 )
Investeringen/desinvesteringen (-/-) boekjaar
Boekwaarde
Communicatieapparatuur
Aanschafwaarde
Af: donatie met bestemming
Boekwaarde

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Debiteuren
Liquide middelen
Rabobank NL69 RABO 0337 7788 09
Rabobank NL45 RABO 3319 6284 02
ING Bank NL52 INGB 0003 2160 89
ING Bank NL52 INGB 0003 2160 89,
spaarrekening
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EIGEN VERMOGEN

01 oktober 2021

01 oktober 2020

Oud vermogen
Toevoeging boekjaar
Eigen vermogen

98.356
9.638
107.994

86.441
11.916
98.356

36.300
11.500
6.450
11.500
22.583
88.3333

48.400
11.500
17.950
11.500
0
98.350

30 september 2021

30 september 2020

40.384

59.984

-19.216

-19.216

1.579

5.108

VOORZIENINGEN
Bestemmingsreserve huur Promers
Bestemmingsreserve opleiding en kleding
Voorziening exploitatie varend materieel
Voorziening vervanging apparatuur
Bestemmingsreserves vervanging Ronduit
Onder voorzieningen zijn de reserveringen
voor de toekomstige verplichtingen
ondergebracht. Enerzijds de verplichtingen
voor toekomstige vervanging en onderhoud
van materieel, anderzijds vloeit de voorziening
voort uit de door de donateurs gestelde
voorwaarden bij het doen van een donatie.
LANGE LOPENDE SCHULDEN
Lening Ronduit (Tornado) saldo aanvang
boekjaar
Jaarlijkse aflossing
KORTLOPENDE SCHULDEN
(ten hoogste 1 jaar)
Crediteuren
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BATEN

2020/2021

2019/2022

18.747
27.145
0
250
3.847
49.989

22.820
19.436
1.994
3.015
1.923
49.189

2020/2021

2019/2022

Bondlidmaatschap
Bestuurskosten
Kantine kosten
Afschrijvingen
Huisvesting
Kosten TC
Kosten BC
Kosten PR
Kosten JC
Totale lasten

1552
647
79
7000
1.545
8.485
19.357
83
80
38.828

1.488
688
141
4.083
1.958
10.420
16.548
0
49
35.375

Voordelig/nadelig (-/-) saldo
Rentelasten/bankkosten
Rentebaten
Resultaat

11.241
-1.523
0
9.638

13.814
-1.898
0
11.916

Contributies
Donaties en giften (1)
Examengelden
Hulpverlening en bewakingen
Overige opbrengsten
Netto opbrengsten

LASTEN

1) Donaties en giften: Hieronder valt ook de donatie ten behoeve van de aflossing van de
lening van de Ronduit.
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Jaarverslag Technische Commissie (TC)
De technische commissie is verantwoordelijk voor alle opleidingen in het zwemmend redden.
Elke dinsdag geven instructeurs en assistent-instructeurs les in het zwemmend redden aan de
jeugdleden in het zwembad de Lunet in Naarden. Jaarlijks worden de jeugdleden getoetst op
hun reddende zwemvaardigheden door de instructeurs en externe examinatoren. Daarnaast
verzorgt de technische commissie conditiezwemmen voor seniorleden en wedstrijdzwemmen
ter voorbereiding op marathonzwemwedstrijden.
Het zwemseizoen 2020 – 2021 is op 18 augustus 2020 aangevangen. In dit seizoen is er
jammer genoeg veel hinder geweest van de corona epidemie en de bijbehorende lockdowns.
Eerst was er een korte lockdown van 2 weken in november 2020. Daarna is er ruim 5 maanden
(vanaf december 2020 t/m mei 2021) geen zwemmen geweest in reddingsbrigade verband. In
de tijden dat er geen lockdown was en er wel gezwommen kon worden waren de corona
maatregelen nog altijd goed merkbaar. Zo moest er afstand gehouden worden, waren er
beperkingen op groepsgrootte en was bijvoorbeeld douchen niet mogelijk.
De corona epidemie is desastreus geweest voor de sportbranche in zijn geheel. Veel
sportverenigingen lagen simpelweg stil. Voor de reddingsbrigade Naarden is het meest erge
nog wel dat alle geplande examens gecanceld moesten worden. Dit veroorzaakte achterstand
en motivatie problemen bij onze (jeugd)leden.
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Op het moment dat ik dit TC jaarverslag aan het schrijven ben is er wederom een lockdown
gaande. Examens blijven hierdoor niet doorgaan. Ik hoop oprecht dat wij als vereniging dit in
de nabije toekomst kunnen inhalen.
Qua leden aantal, en dan met name kijkend naar onze hoofd doelgroep (jeugdleden), gaat het
goed. Aan het eind van dit seizoen (juli 2021) zwommen er 90 jeugdleden bij ons. Zij zitten
allen in een opleiding voor het zwemmend redden. Gelukkig heeft corona geen negatief effect
op ons ledenaantal. Hier zijn wij als bestuur heel content mee.
In het najaar van 2020 is er één kersverse instructeur gediplomeerd. Merlijn heeft zijn diploma
instructeur niveau 3 gehaald. Hij is nu de tweede persoon die door de RBN is opgeleid. Merlijn
nogmaals gefeliciteerd en ik hoop dat je nog lang bij de reddingsbrigade blijft lesgeven.
Ook zijn er weer twee nieuwe cursisten gestart voor de instructeurs opleiding, namelijk Douwe
en Joyce. Zij zullen nog een flinke periode bezig zijn met hun opleiding. Veel succes Douwe
en Joyce!
Onze wedstrijdploeg heeft in dit seizoen geen marathons kunnen zwemmen. Dit heeft
natuurlijk alles te maken met de situatie rondom corona. Laten wij hopen dat het marathon
zwemmen in de nabije toekomst weer mogelijk wordt.
Alle 10 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! Laten wij hopen op een seizoen (2021-2022) met veel zwemplezier en veel
afzwemvreugde!

Rutger Stoit
Commissaris Technische commissie

14
Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag Bewakingscommissie (BC)
De bewakingscommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp bij waterrecreatie op
het Gooi- en IJmeer. De lifeguards bemannen gedurende de periode april t/m september in
het weekend de post in de Jachthaven Naarden. Daarnaast staat een alarmploeg gedurende
het gehele jaar paraat voor alameringen vanuit het Kustwachtcentrum. De leden van de
bewakingscommissie verzorgen ook bewakingen bij evenementen in de omgeving, onder
andere bij het Havenfestival Jazz Marina, de Canal Pride in Amsterdam, Muiden Pampus
Muiden en de sinterklaasintochten in Amsterdam en Naarden.
De bewakingsploeg is het afgelopen seizoen hervormd waarbij er 3 werkgroepen zijn
gecreëerd, namelijk de werkgroep opleidingen, de werkgroep evenementen en de werkgroep
materialen. Hieronder volgen de verschillende verslagen van de werkgroepen:
De werkgroep opleidingen
Het eerste jaar waarin de bewakingscommissie werkgroepen aangesteld heeft gekregen.
Hierdoor kwamen er meer verantwoordelijkheden buiten de commissaris bij de kaderleden van
de commissie liggen en werden de werkgroepen gecreëerd.
Bij de werkgroep opleidingen kwamen verschillende verantwoordelijkheden te liggen. Zie de
lijst hieronder.
Takenlijst:
-

Handboeken opstellen (eisen per functie, nodige vaardigheden/ervaring).
Oefenlijsten maken / oefeningen opzetten.
Cursussen organiseren:
EHBO(+)
DAN zuurstof
Vaarbewijzen
Marifonie
Lifeguard (schipper)
Radar (optioneel)
Herhalingslessen EHBO(+) en DAN zuurstof.
Examens van alle cursussen (t.b.v. BC).
Opdragen voor bevordering (met samenspraak schippers).
Overzicht lijst van diploma’s van alle lifeguards.
Evaluaties met lifeguards (kan over opleidingen en/of bevorderingen zijn).
Inventarisatie/doorstroom van lifesaver naar lifeguard.
RHR handleiding
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In het verenigingsjaar van 2020-2021 hadden wij heel veel ideeën en taken die we uit wilden
voeren. Hieruit zijn opleidingen en examens gekomen, maar ook volledige handboeken en
opleidingsplannen die wij uit willen gaan voeren in de komende verenigingsjaren. Al met al
was het een druk, leerzaam en enthousiast jaar. Hiervoor wil ik alle (oud-)leden van de
bewakingscommissie en werkgroep opleidingen bedanken! Zonder jullie inzet hadden we nooit
dit plan door kunnen voeren.
Bauke Hooijsma
Aanspreekpunt Werkgroep Opleidingen
De werkgroep materialen
Er is afgelopen jaar een overzicht gemaakt van alle materialen binnen de bewakingsploeg en
de post. Voor alle materialen is een overzicht gemaakt wanneer onderhoud moet worden
gepleegd. Daarnaast is er onderhoud uitgevoerd aan de boten, de pakken en het overige
redding materiaal. Ook zijn er gesprekken geweest met de haven over ligplekken van de boot
in de zomer en de winter. Hierdoor lagen de boten in de winter weer droog in de overdekte
stalling. En ook voor de nieuwe leden is er kleding aangeschaft.
Douwe Drost
Aanspreekpunt Werkgroep Materialen

De werkgroep evenementen
Door de coronamaatregelen zijn er geen evenementen geweest waar we voor zijn ingezet.
Thom Dagevos
Aanspreekpunt Werkgroep Evenementen
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Hulpverleningscijfers
Ondanks de coronamaatregelen en de beperkere inzetbaarheid van de schippers zijn er nog
een hele serie hulpverleningen uitgevoerd.
Totaal aantal hulpverleningen:
Prio 1
:
Prio 2
:
Prio 3
:

53
27
6
20

Namens de Bewakingscommissie

17
Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag Jeugdcommissie (JC)
De jeugdcommissie vertegenwoordigd de jeugdleden van de reddingsbrigade Naarden. De
commissieleden zijn verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de grote groep
jeugdleden. Daarnaast wordt er jaarlijks een kampweekeinde georganiseerd door de leden
van de jeugdcommissie.
2020-2021 wat een jaar… maar ook meteen een uitdaging voor deze nieuwe commissie. Dit
was namelijk ons eerste jaar! Een heel leuk maar ook leerzaam jaar, voor mij als commissaris
maar ook voor de commissie.
Door de maatregelen konden wij niet alle uitjes die wij in gedachten hadden definitief maken.
Zo konden wij bijvoorbeeld niet op kamp, maar ook een uitje naar een pretpark of andere
buitenactiviteiten waren moeilijk te plannen. Desondanks de maatregelen en alle plannen die
klaargestoomd werden, hebben we toch een paar (online) activiteiten kunnen uitvoeren. Zo
hebben wij een online bingo georganiseerd. Hoe leuk was dat!
Aangezien het zwembad gesloten was, hadden wij de jeugdleden ook een tijd niet meer
gezien. Bij de bingo werd dat gelukkig weer goed gemaakt! Eén en al enthousiaste kreten van
achter de computerschermen. En dan…. BINGO!

Een maand later had de jeugdcommissie allemaal leuke Kahoot quizzen bedacht en gemaakt.
Hier is een hele gezellige (en leerzame) avond uitgekomen voor de jeugdleden. Door de
verschillende quizzen werden er allemaal reddingsbrigade feitjes gevraagd. Maar het
spannendste was vooral: wie had aan het einde van de quiz de meeste punten…?
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In dezelfde nieuwsbrief als de aankondiging voor de Kahoot-avond, stond ook de
kleurplatenactie. Wie o wie kon de kleurplaat het mooiste maken. Van alle mooie en geweldige
inzendingen, moesten wij uiteindelijk de mooiste kiezen. De winnares kreeg een hele mooie
taart met de foto van hierboven erop!
Door de bovenstaande acties vond ik de lockdowns toch wat dragelijker. En daarbij komt ook
kijken dat ik deze activiteiten nooit in mijn eentje waar had kunnen maken. Dus ik zou graag
alle toppers van de Jeugdcommissie willen bedanken voor jullie inzet, flexibiliteit en
enthousiasme. Laten wij hopen dat we in 2021-2022 weer meer ruimte hebben om activiteiten
te mogen organiseren.
Voor de rest wil ik ook graag alle jeugdleden en hun ouders bedanken. Zonder jullie zou deze
commissie niet bestaan en zouden de (online) avonden nooit zo leuk zijn geworden. Hartelijk
bedankt!
Tot volgend jaar! Hopelijk kunnen wij er samen wat leuks van maken.

Bauke Hooijsma
Commissaris Jeugdcommissie
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Jaarverslag Publieke relaties commissie (PR)
De publieke relaties commissie is verantwoordelijk voor de communicatie en verslaggeving
van alle verenigingsactiviteiten naar de leden en relaties buiten de vereniging. Het
verenigingsnieuws wordt door de PR commissie naar de leden gecommuniceerd door middel
van een digitale verenigingsnieuwsbrief. Daarnaast wordt de verslaggeving van
verenigingsactiviteiten en hulpverleningsacties door de PR commissie geplaatst op de website
en de social-media kanalen van de reddingsbrigade Naarden.
Seizoen 2020-2021 was wederom door de corona een jaar waarbij helaas veel niet mogelijk
was. Ook zijn er binnen de vereniging spanningen ontstaan waardoor de prioriteit lag bij het
proberen weg te nemen van deze spanning door het herstructureren van de vereniging.
Seizoen 2020-2021 was relatief rustig voor de persberichten over de waterhulpverlening.
Inzet Nationale Reddingsvloot
Op 15 juli 2021 is de Reddingsbrigade Naarden opgeroepen voor bijstand in de Nationale
Reddingsvloot voor de overstromingen in Limburg. Dit was een bijzondere inzet voor drie
lifeguards uit Naarden. Het hele artikel over de overstromingen in Limburg staat op onze
website en lees je hier.

Rabobank Magazine (Rabo & Co)
De Reddingsbrigade Naarden heeft een interview gehad voor de Rabobank Magazine. We zijn
in de wintereditie van 2021 met ons verhaal te zien in het magazine van de Gooi- & Vechtstreek
vestigingen. De Rabobank is een belangrijke partner van de Reddingsbrigade. Jaarlijks doen
we mee aan de Rabo Clubsupport actie waarbij er geld te winnen valt wat wij weer kunnen
gebruiken voor het belangrijke vrijwilligerswerk dat wij doen.
Bekijk hier het magazine digitaal

20
Jaarverslag 2020-2021

Dit is mijn laatste seizoen geweest als PR commissaris. Ik heb sinds 2016 tot 2021 heel veel
plezier gehad in mijn functie en hele mooie projecten mogen realiseren, samen met een
fantastische commissie, die de Reddingsbrigade ten goede zijn gekomen.

Redmar van Lent
Commissaris Publieke Relaties
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