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1. Inleiding 

Een vereniging zal jaarlijks moeten kiezen welke activiteiten zij wel en niet kunnen en willen 
organiseren. Immers veel activiteiten kunnen alleen gedaan worden als daar voldoende 
financiële middelen voor zijn. De begroting moet worden vastgesteld door de Algemene 
Vergadering.  

Het bestuur doorloopt jaarlijks samen met de commissies een traject om tot de begroting te 
komen. Commissies dienen een begroting in wat zij in het komende verenigingsjaar nodig 
verwachten te hebben voor het uitvoeren van hun normale taken. Hiernaast geven de 
commissies aan welke bijzonderheden zij verwachten die extra investeringen vragen. De 
penningmeester voegt deze begrotingen samen, waarna er ieder jaar eerst een tekort op de 
begroting verschijnt. De penningmeester gaat vervolgens in overleg met 
commissievoorzitters na of bepaalde uitgaven die niet direct urgent zijn geschrapt kunnen 
worden. Tot slot houdt het bestuur een voorzittersoverleg. Dit is ook het moment om met 
een brede vertegenwoordiging uit diverse gelederen van de verenging hoe er met eventuele 
overgebleven tekorten moet worden omgegaan en of er zaken zijn die financieel extra 
aandacht verdienen.  

In het voorzittersoverleg is besloten om voor 2018 een verlies van € 1.387 te begroten. Dit 
geld wordt gebruikt voor aanschaf van bewakingskleding en extra EHBO scholing voor de 
bewakingsleden. Hoewel we het belangrijk vinden om een financieel gezonde vereniging te 
draaien en geld opzij te zetten voor de vervanging van ons clubhuis en de Ribcraft heeft het 
bestuur toch besloten om voor 2018 een verlies van € 1.387 te begroten. Dit geld wordt 
gebruikt voor aanschaf van bewakingskleding en extra EHBO scholing voor de 
bewakingsleden. Ook in 2019 blijven we investeren in onze bewakingsactiviteiten. En 
omdat dan de aangeschafte kleding uit 2016 is afgeschreven blijft het verlies beperkt tot € 
304.  

Om leden te binden, boeien en behouden moet er in leden geïnvesteerd worden. Hiervoor 
zijn goede opleidingen en goed materiaal erg belangrijk. Alhoewel het bestuur een 
voorzichtige hoop heeft dat deze investeringen op korte termijn zich terug verdienen in 
nieuwe actieve vrijwilligers en een groei in leszwemmende leden met de daarbij horende 
contibutie-inkomsten is het niet ondenkbaar dat extra ondersteuning van buitenaf nodig is 
om de begroting ook op de langere termijn voldoende sluitend te krijgen.   

2. Nieuwe strandpost 

Naar verwachting is de nieuwe strandpost medio 2018 klaar. De gemeente bouwt en 
betaald de strandpost, maar de inrichting komt voor onze rekening. Omdat dit proces 
waarschijnlijk niet binnen het kalenderjaar is afgerond is gekozen om de uitgaven hiervoor 
op een aparte winst/verliesrekening te boeken. De kosten hiervan zullen dan over 2018 en 
2019 worden verdeeld. Voor meer informatie zie het document ‘Projectbegroting 
Strandpost’. 
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3. Toelichting op de begroting 2018 

3.1. Commissie EHBO-opleidingen 

Door de nieuwe module waterhulpverlening is er extra budget vrijgemaakt voor de scholing 

van onze EHBO instructeurs. Deze extra kosten worden gedekt door extra cursussen voor 

externen te organiseren. De DAN cursus wordt afgeschaft omdat deze onvoldoende 

juridische grond geeft om drenkelingen zuurstof te kunnen geven. In de toekomst moet de 

module waterhulpverlening deze rol gaan vervullen. De AED heeft in 2018 een storing 

gehad die zonder kosten kon worden opgelost, maar mocht het toch nodig blijken is hier wel 

opnieuw € 150 voor begroot.  

3.2. ZRB Algemeen 

De begroting voor ZRB vertoont grote gelijkenis met de conceptbegroting van 2018. Wel is 

er geld beschikbaar gemaakt voor de werving van een nieuwe penningmeester, € 140. 

3.3. Activiteiten Commissie 

De begroting van de AC ligt voor 2018 € 257 hoger dan de uitgaven in 2017. Dit komt 

omdat er meer evenementen zijn ingepland, dan in 2017 gehouden. Denk hierbij aan 

clubwedstrijden (€ 50) en het kamp (€ 150). Omdat de uitgaven gerelateerd aan de nieuwe 

strandpost op een aparte begroting zal worden gezet heeft het AC voor 2018 geen budget 

voor een opening/open dag op de reguliere begroting staan. Tot slot wil ik graag vermelden 

dat de verkleedkleding voor sinterklaas, met name de baard, eigenlijk in 2017 al vervangen 

moest worden, maar omdat daar toen geen budget voor was zal dat in 2018 plaatsvinden.  

3.4. Clubaccommodatie 

Omdat dit jaar het dak niet is aangepast zal dat volgend jaar nog gebeuren, hiervoor is € 

500.  begroot. Daarnaast zijn de kosten voor gas/water/licht verhoogd in verband met het 

gestegen verbruik. Vorig jaar is er internet aangeschaft op het clubhuis. Dit zal in april 2018 

worden geëvalueerd. In afwachting daarvan is er wel budget om deze dienst te blijven 

afnemen. 

3.5. Commissie Strand- en Evenementenbewaking / Commissie Vaaropleidingen 

In verband met de groeiende bewakingsploeg is er voor 2018 € 1.057 beschikbaar voor de 

aanschaf van nieuwe bewakingskleding. Bij de kosten voor de materialen is tevens € 500 

opgenomen als dekking voor de begroting van de inrichting/opening van de nieuwe 

strandpost. Voor meer informatie zie het document ‘Projectbegroting Strandpost’. De kosten 

voor het onderhoud van het materiaal vallen hoger uit omdat er veel redvesten moeten 

worden gekeurd en de vlet staat ingepland voor onderhoud. In de categorie opleiding is er  

in 2018 geld voor lesmateriaal voor bondschippers (€ 50), de grote oefening (€ 350) en het 

vaarbewijs voor 3 personen (€ 186). Bij deze laatste post is ervoor gekozen om hiervoor 

geen bijdrage meer te vragen van de kandidaat. Wij vinden dat alle energie die leden 

vrijwillig in de brigade steken ondersteund moet worden. Het vragen van een bijdrage voor 

een opleiding die leden voor de brigade volgen past hier volgens ons niet bij. Om goed 

gebruik te stimuleren is hier wel een ‘inzetverplichting’ voor van toepassing. De kosten voor 

de lifeguardopleiding komt in 2018 niet meer voor rekening van de CSEB maar de CWO.  
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3.6. Commissie Zwembadopleidingen 

De concept- en daadwerkelijke begroting ontlopen elkaar niet veel. De kosten voor de huur 

van het zwembad zijn geherevalueerd en ook in 2018 is er geld beschikbaar voor de 

opleiding van zweminstructeurs (€ 300). Tevens zijn de kosten en opbrengsten van de 

examen opnieuw tegen het licht gehouden.  

3.7. Commissie Brigade Opvang Team 

Het BOT heeft de wens geuit om ook in 2018 een training ‘trauma opvang en nazorg’ te 

volgen. Dit in verband met het belang van hun werk en de afwezigheid van oefening in de 

dagelijkse praktijk. In overleg is besloten dat het BOT dit jaar wel een herhaling volgt, maar 

niet meer in het format en met het budget zoals vorig jaar. 

3.8. Commissie Waterhulpverleningsopleidingen 

De commissie waterhulpverleningsopleidingen vormt een nieuwe post op onze begroting. 

Zij zal zich bezig houden met de opleiding en training van de strandwachten. Om de 

lifeguard training te organiseren is € 150 begroot, dit is onder meer voor boeken. Voor het 

examen lifeguard en de benodigde certificaten is    € 515 begroot. Daarnaast zal de CWO 

buitenwaterzwemmen organiseren, hiervoor is  € 50 begroot. Voor de aanschaf van 

materialen is € 100 gereserveerd. Tot slot, moet vermeld worden dat het CWO geen eigen 

budget heeft voor de aanschaf van benzine voor de boten. Om een onmogelijke 

administratiedruk te voorkomen zijn alle benzine kosten altijd op rekening van de CSEB 

komen, die daarvoor budget heeft gekregen. 

3.9. Contributies 

Ieder jaar begroten we de inkomsten uit contributies voorzichtig. Met het oog op de 

stijgende ledenaantallen is ervoor gekozen om de contributies voor 2018 niet € 500 lager te 

begroten dan de opbrengsten in 2017 maar om deze scherper neer te zetten. Daarnaast 

zijn de inkomsten uit strippenkaarten lager neergezet omdat met de nieuwe 

contributieregeling de prijs hiervan € 13 omlaag is gegaan. 

3.10. Totaal 

Voor 2018 is een verlies van € 1.387,02 begroot. Dit is een groot bedrag en ongekend voor de 

ZRB. 

Het verschil met de begroting van 2017 komt grotendeels door uitgaven voor de 

strandbewaking. In 2018 investeren we extra in de nieuwe strandpost, de opleiding van de 

bewakingsleden, bewakingskleding en onderhoud van het materieel. In onze ogen zijn deze 

uitgaven noodzakelijk om de ingezette groei in zowel kwaliteit als kwantiteit voort te zetten. 

Deze extra investeringen verrekenen met andere posten is niet mogelijk omdat hier 

onvoldoende marge in zit en de operationele activiteiten hiermee in het geding zouden 

komen.  
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4. Toelichting op de conceptbegroting 2019 

De conceptbegroting wordt gebruikt als raming voor de uitgaven in 2019 en om 2019 

financieel te kunnen starten zonder dat de definitieve begroting is vastgesteld. De 

conceptbegroting voor 2019 geeft nu een verlies van € 304,34 weer. Enkele 

noemenswaardige verandering voor de conceptbegroting van 2019 ten opzichte van de 

begroting 2018 zijn:  

• In 2019 is alle kleding afgeschreven die in 2016 met subsidie van Fond1818 is 
aangeschaft. Hierdoor komt er bij de CSEB en CZO respectievelijk € 880 en € 122 vrij. 

• Om ook in 2019 nieuwe bewakingsleden van kleding te kunnen voorzien is € 888,83 
begroot. 

• Omdat Reddingsbrigade Nederland het onderhoud van de vlet nu elke 2 jaar uitvoert zal 
in 2019 de vlet weer een onderhoudsbeurt krijgen. De lage onderhoudskosten hierdoor 
worden teniet gedaan doordat er meerdere werkpakken gekeurd moeten worden.  

• Er wordt een training voor het BOT gehouden vanwege wisseling in de bezetting, € 325. 

• Net als in 2018 zal er bij de CSEB € 500 worden begroot voor de dekking van de 
strandpost-begroting. Hierover leest u meer in het document ‘Projectbegroting 
Strandpost’. 

Met groeiende uitgaven om de bewaking te draaien en te verbeteren wordt het steeds 

lastiger om de begroting sluitend te krijgen. Tel hierbij de tekorten op de reservering op en 

er ligt een stevige uitdaging voor 2019. Het is niet ondenkbaar dat we hiervoor extra 

ondersteuning van buitenaf nodig zullen hebben. 


