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Van het Bestuur 

Van de voorzitter 

Het jaar 2019 was een bewogen jaar met veel innovatie binnen de Zoetermeerse 
Reddingsbrigade.  
De strandpost ging dit jaar officieel in gebruik, met de mooie zomer van het afgelopen jaar 
is daar goed gebruik van gemaakt. Ook gebruiken we de post als opleidingslocatie voor 
onze interne mensen maar ook voor externe kandidaten is dit een mooie locatie, kijkend 
over het Noord-AA. Iedereen is ondertussen gewend aan de nieuwe post zodat er mooi en 
goed werk gedaan wordt vanaf deze locatie. 
Dit jaar zijn er wederom enthousiaste leden geweest die de Lifeguard opleiding gestart zijn 
en ook zijn er velen vervolgens geslaagd voor hun examen. Dit geeft ons team weer nieuwe 
veerkracht en zo ontstaat een mooie samenwerking tussen de generaties binnen de 
brigade. Ervaring is wat onze langere (doorgewinterde) leden kunnen overbrengen aan 
onze pas geslaagde nieuwe (Junior) Lifeguards.  
 
Onze vrijwilligers geven ook elke donderdag zwemles van 19.00 tot 22.00 in de driesprong. 
Daar brengen onze instructeurs hun geweldige kennis over aan een nieuwe generatie 
brigade leden. Van het ABC kunnen ze doorstromen naar het Zwemmend Redden.  
 
Alle instructeurs bedankt voor al jullie toewijding aan onze zwemmers en lifeguards! 
 
Dit jaar hebben we onze verhoging van de subsidie gebruikt. Dit gaf ons de mogelijkheid 
om ons nog meer professioneel te profileren. We hebben vele verouderde materialen 
vervangen en extra aangeschaft om ons werk goed en veilig te kunnen doen.  
 
Ook in 2019 was een groei in leden bij de ZRB, we hopen dat dit in 2020 ook het geval zal 
blijven. 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! 
 
De vaste kern van de brigade is nog altijd aanwezig en zonder de kennis en ervaring van 
deze ploeg zal de reddingsbrigade niet op deze manier hun werk blijven doen.  
 
Eind 2019 was het voor een bestuur een doel om de brigade voor iedereen een fijne en 
veilige omgeving te zijn. Gelukkig is dit met inzet van alle leden een doel geworden dat 
positief is uitgewerkt. Iedereen binnen de brigade heeft een plek waar ze zichzelf kunnen 
zijn en groeien naar de mogelijkheden.  
Nog een doel van het bestuur is om standvastige bestuursleden te vinden die in het bestuur 
willen helpen. Dit doel zal door de jaren heen doorlopend blijven bestaan, deze functies 
rouleren snel binnen een vrijwilligersorganisatie. Sinds eind december 2019 zijn en 3 goede 
leden aangesteld om het bestuur te ondersteunen, als algemeen bestuurslid en op 
secretarieel gebied. Dit verlicht de taken een hoop en daar zijn we blij mee. 
 
Kortom, 2019 was een mooi en leerzaam jaar op alle vlakken voor de brigade, daarom alle 
vrijwilligers van de Zoetermeerse Reddingsbrigade, Bedankt! Dat we dit allemaal mogelijk 
kunnen maken door middel van jullie inzet. 
 
Ilse Weber-Hopman 
Waarnemend Voorzitter 
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Huishoudelijk Reglement 2019 

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. Voor 2019 zijn er geen aanpassing geweest van het Huishoudelijke regelement. 

Bestuursbesluiten 

In 2019 heeft het bestuur de volgende bestuursbesluiten vastgesteld: 

• Bestuursbesluit 2019-08-08 Betalingsmachtiging Bestuursleden. 

• Bestuursbesluit 2019-03-13 Jaarplan activiteiten Commissie 2019. 

• Bestuursbesluit 2019-06-06 Declaratie regelement. 

• Bestuursbesluit 2019-07-10 Statement. 

 

De Strandpost in 2013 

 

De Strandpost in 2019 
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Het bestuur en verkiezingen 
Op de BLV van 2-12-2019 hebben zich 3 nieuwe mensen aangemeld voor een plaats in het 
bestuur, Yvette Sweerts, Linda Terlouw Keller en John van der Togt. 

Tot aan de ALV van 2020 zijn zij als kandidaat opgenomen in het bestuur. Boudewijn van 
der Kaaij wordt op dit moment geholpen door Y en Z. Hun ervaring heeft geleid tot een 
terdege jaar verslag en een begroting voor 2020. 

Ilse Weber-Hopman heeft de taak opgenomen als vicevoorzitter van onze vereniging tot 
aan de ALV van 2020 . Zij heeft een belangrijke functie in het bestuur. Ilse speelt een rol in 
het verbinden van leden van onze vereniging en is op dit moment samen met Maarten 
Voskamp de nestor van het bestuur.  

Positief is dat de kandidaat leden van het bestuur hebben aangegeven dat zij na de ALV 
aan willen blijven als leden van het bestuur.  

Speciale dank gaat uit naar X die de nieuwe kandidaat-bestuursleden wegwijs heeft 
gemaakt in Office 365 en One Drive. 

 

Verkiezingen tot ALV 2020  
Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

Bestuurslid  
(Waarnemend Voorzitter) 

Ilse Weber-Hopman 2018 2 jaar 2020 

Penningmeester Boudewijn van der Kaaij 2018 2 jaar 2020 

Bestuurslid Maarten Voskamp 2019 2 jaar 2021 

Bestuurslid Elske van Aalderen 2019 2 jaar 2021 

Kandidaat Secretaris John van der Togt BLV 2019 Tot ALV 2020 

Kandidaat Bestuurslid Yvette Sweerts BLV 2019 Tot ALV 2020 

Kanddaat Bestuurslid Linda Terlouw Keller BLV 2019 Tot ALV 2020 

 

Rooster van aftreden voor het Financiële Commissie 
Functie Naam Gekozen in Periode Loopt af 

Lid Robert van Swieten 2019 1 jaar 2020 

Lid Natalie Baas 2019 1 jaar 2020 

Reserve lid Peter de Vries 2019 1 jaar 2020 
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Clubhuis 
Het clubhuis is een plek waar de leden van de ZRB samen komen voor vergaderingen, 
cursussen en activiteiten. In 2019 zijn er ongeveer 35 vergaderingen, 42 cursussen en 
activiteiten (en voorbereidingen daarop) in het clubhuis geweest. Hiernaast is het een 
verzamel punt ten behoeve van de strandbewaking, want er wordt vanaf het clubhuis 
gevaren naar de nieuwe post.  

In 2019 heeft X als vrijwilliger de taak op zich genomen om met regelmaat het clubhuis 
schoon te maken. Haar zitting binnen het bestuur zal ook op dat gebied extra aandacht van 
haar krijgen, dat is een positieve ontwikkeling daar we veel plezier hebben van ons 
clubhuis. 

Het is in 2020 een aandachtpunt om meer aandacht te geven aan het clubhuis, het komt nu 
nog regelmatig voor dat er vuile vaat staat en de vuilnis zakken niet geleegd zijn.  
Ook in 2019 konden de leden ervan op aan dat het clubhuis goed wordt schoongehouden. 
Ook in 2019 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 2019 hun steentje hebben bijgedragen aan het netjes houden 
van en het onderhoud aan het clubhuis heel erg bedanken; “Een opgeruimd huis is een 
opgeruimde geest “.  
 

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 2019 zijn deze op basis van nieuwe ontwikkelingen geactualiseerd, om te blijven voldoen 
aan de wettelijke verplichtingen. 

- Het Privacy Statement en het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement is 
voltooid 

- Het veranderen van het inschrijfformulier is voltooid. 
 

Subsidie.  

De gemeente heeft eind 2018 laten weten de subsidie te verhogen 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. De subsidie is in 2019 
ontvangen en 2020 in de begroting opgenomen. 
 

Lokale samenwerking 

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.  
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Regionale samenwerking 

Ook in 2019 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. Naast de leden van de brigades is er vaak ook een 
vertegenwoordiger van Reddingsbrigade Nederland en een vertegenwoordiger van de 
Veiligheidsregio aanwezig. 

 

Wie heeft wat gedaan voor het bestuur 

Bestuur vanaf 2-12-2019 tot ALV 2020 

• Waarnemend Voorzitter  :   

• Penningmeester   :   

• Kandidaat Secretaris            :   

• Lid     :   

• Lid     :   

• Kandidaat Lid                              :   

• Kandidaat Lid                              :   

 

Stafleden 

• Ledenadministratie   :   

• Beheer / Groen   :   

• Beheer / Schoonmaak  :    

• Beheer / Clubhuis   :    

• Kleding    :    
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De Nieuwe Strandpost in 2019 
2019 is het jaar waarin de inrichting van de strandpost afgerond kon worden door besteding 

van de sponsorgelden van o.a het Alfrink College en Fonds 1818.  

De werkgroep strandpost bestond uit leden van de brigade die het zei door kennis of door 

enthousiasme ongeacht hun leeftijd met grote zorg een lijst samenstelden van aan te 

schaffen materialen die werd verwerkt tot een prioriteitenlijst van: must have, should have 

en nice to have.  

Voorzichtig werden de materialen besteld en het budget werd goed bewaakt. Hier en daar 

een financiële meevaller door een niet door berekende prijsverhoging waardoor keuzes wat 

makkelijker werden. Een goed uitgeruste strandpost, aangekleed met een toepasselijk 

kunstwerk is het resultaat waar menig brigade lid trots op is. 

Op 26 mei werd de nieuwe post geshowd aan alle belangstellenden tijdens de open dag 

met als eerste gasten gemeenteraadsleden die we iets eerder uitgenodigd hadden om 

vooral hun speciaal te woord te kunnen staan en een rondleiding te kunnen geven. De start 

van het eerste volledige bewakingsseizoen in de nieuwe post is een feit.                                                                                                                                     

De volgende dag al gaan we los met het buitenwater zwemmen. Gaande het seizoen wordt 

er dankbaar gebruik gemaakt van de post bij natuurlijk bewakingsdagen maar ook bij 

evenementen zoals Rastaplas en natuurlijk de lifeguard trainingen afgesloten met het 

lifeguard examen. Er vonden gedurende het jaar nog enkele afrondingsprojectjes plaats en 

er werd ook de eindverantwoording richting Fonds 1818 worden geschreven. Met het 

schrijven van de eindverantwoording kon de werkgroep strandpost daarna worden 

ontbonden. 

Een nieuwe mijlpaal in het bestaan van de Zoetermeerse Reddingsbrigade is voltooid. Een 

groot woord van dank aan eenieder die op welke manier dan ook heeft bij gedragen aan het 

realiseren van onze strandpost. 

 

Het Bestuur bedankt: 

De bewakingsleden voor hun flexibele inzet in het afgelopen jaar. 

De vrijwilligers, sponsoren en in het bijzonder de werkgroep strandpost voor hun inzet. 

De bezoekers “familie, vrienden” van de nieuwe strandpost, jullie reacties tijdens de open 
dag waren super.   

De Nieuwe strandpost is een motivatie en een weerspiegeling van de inzet van een groot 
aantal mensen die de reddingsbrigade een warm hart toe dragen, het Alfrink college en Fonds 
1818. 

De deelnemers die zich hebben ingezet voor de werkgroep strandpost in 2019: X, X, X, X, X, 
X, X. 
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De Nieuwe Strandpost in gebruik. 
In het najaar van 2018 hebben we de nieuwe strandpost in ontvangst genomen. Tijdens de 
winterperiode was het tijd om de post in te richten en helemaal aan te passen naar onze 
wensen. Bijna wekelijks kwamen nieuwe producten binnen en wanneer je de post een week 
later nog eens bezocht, hadden een hoop nieuwe dingen ook hun plek gevonden. Het was 
een tijd waar alle vrijwilligers nog steeds al hun vrije uurtjes beschikbaar waren om de post 
op te knappen. Van verfklussen tot bouwpakketten in elkaar zetten. De werkgroep 
Strandpost heeft verschillende 
bijeenkomsten gehad om te bepalen 
wat de beste aankopen waren om de 
inhoud zo nuttig mogelijk te gebruiken. 
Dit allemaal met het ingezamelde geld 
van de goede doelenactie van het 
Alfrink College en met financiële steun 
van Fonds 1818. Verschillende 
plannen voor de inrichting zijn gemaakt 
en uitgewerkt om uiteindelijk een 
fantastische opening neer te zetten op 
26 mei 2019.  

Het jaar 2019 was voor de strandpost een 

jaar met veel verbeteringen en 

oplossingen. Wanneer het zomerseizoen 

begon, werden alle nieuwe producten in 

gebruik genomen, dit nog steeds met veel 

plezier. Dat de post vooruit is gegaan was 

ook te merken tijdens bijvoorbeeld het 

Buitenwater-zwemmen. De deelnemers 

konden na de avond in de kleedkamers 

omkleden en douchen. Dit was voor 

iedereen een grote luxe, in vergelijking 

met de partytent van voorheen. 

 

De post is nu op en top uitgerust voor het nieuwe seizoen. We kijken er allemaal naar uit 

om deze post lang en zorgvuldig te gebruiken. 

 
Alle vrijwilligers we hopen dat jullie de strandpost optimaal kunnen gebruiken, namens het 
bestuur bedankt voor jullie inzet. 
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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. 
Daar sta je dan zo’n eerste keer. Een grote lifeguard naast je en daarnaast een groep junior 
lifeguards om jullie te begeleiden. Maar ook die boten als begeleiding net echt. 
Jullie hebben toch al in het zwembad geoefend? Maar zo aan de Noord-AA is het toch wel 
indrukwekkend. In totaal hebben 26 les zwemmende leden deelgenomen aan het 
buitenwaterzwemmen. Het buitenwaterzwemmen vond plaats op maandagavond 27 mei, 
3 en 17 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. Alles vanuit onze nieuwe strandpost wat 
een belevenis. 
Het Buitenwater zwemmen is een onderdeel van het promotie programma om mensen 
warm te laten lopen voor een vervolg training tot junior lifeguard en zo de nieuwe generatie 
vrijwilligers te vormen. 
 

  
 
 
Het bestuur wil de werkgroep en alle instructeurs, assistent-instructeurs en bewakingsleden 
die hebben geholpen bij het buitenwaterzwemmen 2019 bedanken.   
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Zwembadopleidingen 

Algemeen 

In 2019 heeft de Commissie Zwembadopleidingen weer een voorzitter, 

namelijk Elske van Aalderen.  Brenda Bontenbal is gestopt als coördinator 

examen zwemmend redden. We zijn wel op zoek aan iemand die ons team 

kan komen versterken en hiervoor staat een vacature uit. De twee 

coördinatoren Patrick Voskamp en Natalie Baas hebben hun licentie voor 

examinator Zwem-ABC behaald in februari. 

(Assistent) instructeurs 

Joram Slingerland is als nieuwe instructeur toegevoegd aan de huidige 

instructeurs. Assistent instructeurs Amira Zorgui, Marcel Bruijniks en Nicole 

van der Linde, hebben in 2019 aangegeven te willen stoppen met 

lesgeven. Trots kunnen wij melden dat Patrick Boertje zijn 

instructeursdiploma niveau 3 heeft gehaald, gefeliciteerd. Elske van 

Aalderen is gestart met deze opleiding.  

Om de (assistent) instructeurs en haladministratie te bedanken, die geheel vrijwillig hun 

bijdrage leveren aan de vereniging, is er een bbq georganiseerd samen met de 

strandbewaking. 

Evenementen en bijzondere lessen in het zwembad 

Na de examens in februari 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. De 

kennismakingscursus heeft minder aanloop van leden gehad. Maar leuk om te melden is 

dat we extra kennismakingscursussen hebben ingepland in het kader van “Sport van de 

maand” door de gemeente Zoetermeer. In oktober stond de zwemsport centraal en de 

Zoetermeerse Reddingsbrigade was als “special” uitgekozen. Wethouder Ingeborg ter Laak 

kwam een avond met ons meezwemmen (vergezeld door fotograaf). Ze heeft gekozen om 

mee te doen met een oefening op/in het Noord-Aa, dit heeft geresulteerd in een leuk stukje 

met foto’s in de krant. Samen met de Activiteiten Commissie is er ook weer Sinterklaas in 

het zwembad, de poolparty 

en de clubwedstrijden 

georganiseerd. Het jaar sluit 

af met een winter les, leren 

hoe je uit een wak kan 

komen, wat te doen als je 

onder het ijs komt.  
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Haladministratie 

Marlies de Groot en Sandra Hoogland zijn het vaste gezicht aan de tafel. Aangezien Sandra 

ook de ledenadministratie doet, is de tafel in het zwembad een goede vraagbaak voor alle 

leden.  

Examens 

In 2019 zijn er geen herhalingen of examens geweest van het certificaat Zwemmend 

Redden voor Zwembaden, deze worden in 2020 weer gehouden.  

Op Valentijnsdag donderdagavond 14 februari was een gecombineerde examen avond voor 

Zwem-ABC en zwemmend redden. Alle kandidaten zijn geslaagd! Vlak voor de 

zomervakantie was nog een succesvol examen Zwem-ABC waar ook iedereen geslaagd 

Aantal geslaagden examens zwem-ABC 

 

Aantal geslaagden examens Reddingsbrigade Nederland 
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Wie heeft wat gedaan 

Commissie Zwembadopleidingen 

• Voorzitter     :   

• Secretaris     :   

• Coördinator Zwem-ABC   :   

• Coördinator Zwemmend Redden :   

• Materiaalcommissaris   :   
 
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 2019. Het bestuur wil hiernaast alle 
(assistent-)instructeurs bedanken voor hun inzet! 
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Waterhulpverleningsopleidingen 
Afgelopen jaar is de commissie waterhulpverleningsopleidingen van start gegaan. Als 

commissie hebben we de junior-lifeguard en lifeguard opleiding overgenomen van de 

werkgroep en deze opleidingen hebben we voor het eerste jaar gedraaid. 

Training 

Tijdens de lifeguard training hebben we met een groep van 16 actieve bewakingsleden 

behoorlijk wat 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 lifeguard trainingen is er ook tijdens bewakingsdagen met goed en met 

slecht weer hard gewerkt om alle competenties afgetekend te krijgen in de 

opdrachtenboeken. 

Los van de lifeguard trainingen zijn er ook enkele oefendagen geweest waarop we met 

elkaar veel plezier gemaakt hebben maar zeker ook wat bijgeleerd! 

Examens 

Met de examens van september zijn er vier junior-lifeguards en zes lifeguards geslaagd 

voor hun examen. We feliciteren alle geslaagden met hun diploma! 

Junior-lifeguard 

•   

•   

•   

•   

 

 

Lifeguard 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

 

Met alle huidige en toekomstige (junior-)lifeguards in opleiding zullen we er in 2020 weer 

hard tegen aan gaan! We zullen er alles aan doen om alle toekomstige (junior-)lifeguards zo 

goed als mogelijk te trainen in 2020! 

Samenstelling Commissie Waterhulpverleningsopleidingen  

• Voorzitter     :   

• Lid      :    

• Lid      :   

• Lid      :   

• Kandidaat-Lid    :   
 

 

Het bestuur wil de commissie en alle instructeurs, assistent-instructeurs en bewakingsleden 
die hebben geholpen in 2019 bedanken. Jullie inzet en motivatie zal hopelijk leiden tot een 
nieuwe generatie Lifeguards . 
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Activiteiten   
  
De Activiteiten Commissie heeft zich afgelopen jaar weer volop ingezet om leuke en 
gezellige activiteiten voor alle leden te organiseren. Hierbij een overzicht van de activiteiten 
die wij georganiseerd hebben. Iedereen heel bedankt die ons heeft geholpen! 
  
 
Nieuwjaarsborrel:  
Zoals elk jaar beginnen we het jaar goed door gezellig met elkaar te proosten op een goed, 
gezond en sportief nieuw jaar! 2019 wordt een mooi jaar met veel positieve veranderingen. 
  
  
Clubwedstrijden:  

  
De clubwedstrijden in het zwembad! Alle leerlingen proberen dan zo 
snel mogelijk de banen te zwemmen, de winnaar maken we bekend 
in elke leeftijdscategorie. Dit is altijd een flinke, maar leuke klus. De 
zwemmende leden laten zien hoe sportief ze kunnen zijn in 
wedstrijdformatie.    

  
  
Koningsdag:  
 

Op vrijdag 27 april zijn we aanwezig geweest op 
koningsdag op het marktplein in het stadshart. Hier 
stonden we met een kraam en onze snelle boot. Daarnaast 
hebben we veel rondvaarten met de vlet gedaan. Dit was 
een groot succes.  Helaas heeft het weer dit jaar niet 
meegewerkt, daardoor is de opkomst dit jaar helaas wat 
laag geweest. Desondanks niet minder gezellig. 

  
 
 112-veiligheidsdag:  

 
In Zoetermeer doet de ZRB 1x in de 2 
jaar mee aan de 112-veiligheidsdag van 
Zoetermeer. Dit is altijd een mooie dag, 

met fantastisch weer en een 
gigantische opkomst van bezoekers. 
Bij ons kon je komen om de boten te 
bewonderen, informatie in te winnen of je in te schrijven voor 1 
van onze opleidingen.  
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De Avond4Daagse:  
 

Dit jaar waren we 
welkom om aanwezig 
te zijn bij de 
Avond4daagse. Wat 
een feest is dat toch 
elk jaar weer. Dit jaar 
waren we er voor het 

eerst en kennis gemaakt met de grote organisatie achter deze grote wandeltocht. Het was 
een gezellige bijeenkomst op de 49e editie. Volgend jaar zijn we er weer bij voor de 50e 
editie en dan maken we ons op voor een extra mooi feest! 
 
 
 
BBQ afsluiting zwemseizoen:  
  
Elk jaar sluiten we het zwemseizoen van het 
zwembad af met een BBQ voor alle leden van 
de ZRB, het weer was goed, af en toe een bui 
en de opkomst dit jaar uitzinnig goed. Dit geeft 
dan hét gevoel van een vereniging. 
42 leden en 9 introducees bezochten onze BBQ 
dit jaar. 
 
 
 
Poolparty:  

Dit is het ultieme feestje aan het einde van het zwemseizoen! 
Alle zwemmende leden mogen een vriendje, vriendinnetje of 
ouder/verzorger meenemen 
om een heel uur gezellig te 
spelen in het water met 
muziek en een hoop 

gezelligheid. Het zwembad is dan gevuld met leuk 
speelgoed en andere dingen om zich mee te 
vermaken. Kortom een uur vol lol. 
  
  
  
Snieklaas:  
  

Als je sinterklaas viert met volwassenen van de ZRB, 
dan zeg je SNIEKLAAS! 
Hierin doen we het spel “ik hou van Holland” en het 
sinterklaas dobbelspel. Dit gebeurt in een ontspannen 
sfeer op het clubhuis, met allemaal sinterklaaslekkers. 
Iedereen koopt voor een klein bedrag een aantal 
cadeaus. Het doel van dit avond is om voornamelijk 
met elkaar als leden heel veel te lachen. 
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Sint in het zwembad:  
  

Vol verwachting klopt ons hart  
  

Gelukkig, zoals elk jaar, kwam de Sint met zijn mooie 

Pieten ons weer bezoeken! Wat een 

feest was dit. De kids in het 

zwembad kregen allemaal een 

bezoekje van de Sint, waar de 

Pieten zich lekker gingen uitsloven 

voor Sinterklaas. In de hal stonden 

de schoentjes klaar om gevuld te worden, gelukkig was de sint deze niet vergeten en had 

iedereen goed gevuld schoentje mee naar huis. Natuurlijk hopen we dat de Sint ons 

volgend jaar ook niet vergeet. 

Samenstelling Activiteiten Commissie  

• Voorzitter     : - 

• Secretaris     :   

• Lid      :   

• Lid      :   

• Lid      :   

• Lid      :   

• Lid      :   
 

Het bestuur wil de commissie en alle vrijwilligers die hebben geholpen in 2019 bedanken. 
Jullie commissie die in alle onderdelen van het ZRB zichtbaar is, brengt naast plezier ook 
naamsbekendheid en verbondenheid. 
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EHBO opleidingen  
 

Algemeen  
In 2019 heeft de Commissie EHBO opleidingen zowel Oranje kruis examen als 
herhalingslessen verzorgt.  
  
Voor het EHBO examen op 9 maart 2019 zijn geslaagd:  

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

en 3 externe kandidaten aangemeld via Suzanne Oostindie.  
  
Kimberley Zwiers, Monique ter Braake en 1 van de drie externe kandidaten (Sonja van der 
Berg) zijn na het behalen van het diploma lid geworden om ook de herhalingslessen bij de 
ZRB te kunnen volgen.   
  
Eind december zijn we gestart met een nieuwe EHBO-cursus Oranje kruis waarvoor de 
kandidaten in maart 2020 examen zullen doen. Door weinig animo is een 
cursus Rodekruis uitgesteld naar midden 2020.  
  
De herhalingslessen zijn verzorgd in twee blokken van 6 lessen, Maart/April en Oktober.  
  
Samenwerking CWO/CSEB  
Naast dat we voor de cursussen oefenmateriaal bestellen zullen vanaf 2019 ook de EHBO-
materialen die verbruikt worden binnen de bewaking besteld worden door de CEO. Reden 
hiervoor is dat we hiermee uniform materiaal gebruiken en daarbij een betere prijs kunnen 
regelen.  
  
De EHBO-instructeurs zijn verder ook betrokken bij de opleidingen binnen de CWO. Tijdens 
trainingen beoordelen we EHBO-handelingen en een aantal PVB’s zullen verzorgd worden 
door de CEO.  
  
Vanuit de Bond zal in 2020 een nieuwe (junior)lifeguard boek uitgebracht 
worden. Vanuit o.a. de CEO zijn een aantal hoofdstukken geschreven en in samenwerking 
met de CSEB en CWO zijn er meer dan 7000 foto’s gemaakt die gebruikt worden in het 
nieuwe boek. Hiermee hebben we landelijk een mooie stempel weten aan te brengen als 
ZRB.  
  
Werkgroep Strandpost  
Binnen de werkgroep Strandpost zijn Suzanne en Patrick betrokken geweest om de 
invulling te geven voor alles met betrekking tot de EHBO-ruimtes en materialen.  
  
Bijscholing Instructeurs  
In 2019 5 bijscholingen via Rayon West en 1 landelijk bijscholing gevolgd door de 
instructeurs. Voor 2 bijscholingen is Zoetermeer de gastheer geweest.  
  
 
 
 



 

 

19 van 32 

 

Externe Activiteiten  
Op 28 november 2019 is de cursus Eerste hulp aan drenkelingen gegeven aan de EHBO-
vereniging Woerden door Suzanne Oostindie  
  
Aantallen  
Aantal geslaagden examens Oranje Kruis:10  
Aantal verlengingen Oranje Kruis:15  
  
Aantal geslaagden examens Rode Kruis:0  
Aantal verlengingen Rode Kruis:0  
  
Samenstelling Commissie EHBO-opleidingen 
• Voorzitter/Instructeur:    
• Instructeur:   
• Instructeur:   
 

Het bestuur wil de commissie en alle vrijwilligers die hebben geholpen in 2019 bedanken. 
Jullie commissie draagt bij aan het vergroten van het aantal EHBO’ers  zowel binnen de ZRB  
als extern, dit is een zeer positieve bijdrage waarvoor nogmaals onze dank. 

 

Brigade Opvang Team 
In dit jaar is 2 maal een beroep gedaan om ondersteuning van ons team.  
Hierop is door ons team actie ondernomen, conform het protocol.  
Door onderbezetting van ons team is de, voor dit jaar geplande training, niet doorgegaan.  

Samenstelling Commissie Brigade Opvang Team 

• Voorzitter   :   

• Lid    :   

• Lid    :   

• Lid    :   

• Lid                                    :   
 

Het bestuur wil alle teamleden van het BOT die hebben geholpen in 2019 bedanken. 
We streven ernaar om dit jaar een training doorgang te laten vinden. 
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Bewaken 

Bewaking Noord-Aa  

Ondanks een goede zomer was 
ook dit jaar weer sprake van een 
relatief laag aantal bewaakte 
dagen, maar gelukkig wel weer 
iets meer dan het afgelopen jaar. 
De weekenden waren helaas vaak 
toch net minder mooi qua weer 

Ondanks het lage aantal dagen 
dat bewaakt is, blijft het lastig om 
voor bewakingsdagen voldoende 
mensen te vinden. Daardoor blijft 
er op een kleine groep mensen 
veel druk staan om telkens voor 
een adequate bemensing voor de 
bewaking en evenementen te 
zorgen. 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 
tegemoetzien. Nog positiever is dat een aantal van deze jongeren in de overzichten met 
bewaakte uren hoog in de lijst staan en dus veel uren bewaakt heeft.  

Nieuwe strandpost 
Vorige jaar is, na jarenlang hard werken en met steun vanuit de gemeente, tijdens het 
seizoen een nieuwe strandpost gerealiseerd. Dit jaar is de strandpost officieel geopend. 
Ook is een groep mensen her hele jaar druk bezig geweest om de strandpost in te richten 
en helemaal gebruiksklaar te maken voor het afgelopen en de komende seizoenen. We 
kunnen door de inzet van deze mensen weer vele jaren genieten van een goed uitgeruste 
strandpost.   

Doordeweekse bewaking en oefening  
Dit jaar kon geen tijd worden vrij gemaakt binnen de leden van de bewakingsploeg en 
CSEB voor een 24-uurs oefening. Wel is er enkele keren geoefend met een kleinere groep 
leden tijdens bewakingsdagen en in het kader van de lifeguard-opleiding 

Deze nieuwe Lifeguard-opleiding die vorige jaar door een groep bewakingsleden al 
voortvarend opgepakt is, is dit jaar gecontinueerd met evenveel succes en wederom een 
aantal voor het examen geslaagde leden.  

 

 

 

 

Bewakingscijfers 

 

Aantal bewaakte dagen  17 

Aantal bewakingsleden  36 

Aantal EHBO gevallen  72 

Doorverwijzing arts  7 

Ambulance ter plaatse  0 

Overige acties  12 

Kinderen/ouders vermist (en 

gevonden) 

 2 
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Ondersteuning bij evenementen 
De 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 en ook de wijdere omgeving 
ons steeds vaker weten te vinden en ons zelf benaderen om zorg te dragen voor de 
veiligheid op en rond het water. Een voorbeeld is de inzet tijdens het jaarlijks terugkerende 
reggae-festival Rastaplas.  

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. 

 

De Commissie Strand en Evenementenbewaking bedankt 

• Alle mensen die zich ingezet hebben, voor of namens de CSEB. 

• Alle postcommandanten en (aspirant) bewakingsleden die zich ingezet hebben tijdens 
het doordeweeks en het weekend bewaken. We zien jullie graag terug volgend jaar: 
zonder jullie inzet, enthousiasme en leergierigheid was het een heel ander seizoen 
geweest. 

• Alle mensen die zich hebben ingezet voor de organisatie van of deelname aan 
evenementen.  

• Alle organisatoren van evenementen, die de veiligheid hoog in het vaandel hebben en 
mede daarom van onze diensten gebruik hen gemaakt.  

• Het reddingsbrigade opvangteam (BOT). 

• De gemeente Zoetermeer. 

• De pers voor hun getoonde interesse en positieve berichtgeving. 

 

 

 

 

Activiteiten 

• 12 april   Koningsspelen 

• 21 april   Eerste bewakingsdag 

• 27 april  Koningsdag op de Dobbe (samen met AC) 

• 11 mei  Drakenbootrace  

• 18 mei   112-dag Zoetermeer 

• 26 mei  open dag strandpost (samen met AC) 

• 3 juni  Drakenbootrace 

• 14 juni   Kinderbeestfeest /Dreamnight at Artis, Amsterdam 

• 14/15 juli  Rastaplas 

• 22 augustus ‘Zwoel op de pool’ te Hazerswoude 

• 31 augustus 112-dag Pijnacker 

• 7 september Laatste bewakingsdag 

• 21 september Boegsprietlopen te Bleiswijk 
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Wie heeft wat gedaan 

Commissie Strand en Evenementen bewaking 

• Voorzitter     :   

• Secretaris     :   

• Coördinator Strandbewaking  :   

• Coördinator Evenementenbewaking :   

• Coördinator Vaaropleidingen  :   

• Materiaalcommissaris   :    

• Lid      :   
 

 

Lifeguards 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
 

Junior Lifeguard 

•   

•   

•   

•   
•   

 
 

Aspirant lifeguard 

•   

•   

•   

•   
 
 

Aspirant   

•   

•   

•   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wil de commissie en alle instructeurs, assistent-instructeurs en bewakingsleden 
die hebben geholpen in 2019 bedanken. Laten we hopen op veel mooie dagen in 2020 zodat 
wij een optimale bijdrage kunnen leveren aan de bewaking van het Noord Aa. 
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Overzicht bewaking en ongevallen Noord-Aa 2019 
De Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) zorgt voor de veiligheid van de bezoekers van 

het Noord-Aa recreatiegebied. Van mei tot september zijn de lifeguards van de ZRB bij 

goed weer in de weekenden aanwezig bij de Zoetermeerse plas om EHBO te verlenen en 

drenkelingen te redden. Naast deze reactieve taak doet de brigade ook preventief werk. Zo 

gaven we voorlichting over veilig gebruik van het zwemwater en deelden we 06-polsbandjes 

uit aan kleine kinderen. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitoefenen heeft de 

bewakingsploeg een brede ondersteunende vereniging achter zich. De ZRB leidt 

bewakingsleden op tot lifeguard open water, dit is een internationaal erkend diploma. Vaak 

hebben de lifeguards al een behoorlijke dosis kennis op gedaan tijdens hun opleiding in het 

zwembad die al enkele jaren in beslag heeft genomen. De ZRB onderhoudt een vloot met 

een reddingsvlet, een zogenoemde NRV-eenheid, en een snelle boot en werft actief nieuwe 

bewakingsleden. Al dit werk van de ZRB is niet goedkoop. De kosten worden onder meer 

gedekt door de contributie van leden zelf en de opbrengst van evenementenbewaking die 

door onze lifeguards wordt verzorgd. Daarnaast ontvangt de ZRB financiële ondersteuning 

van de gemeente Zoetermeer. Dit document is bedoeld om de gemeente inzicht te geven in 

onze werkzaamheden op het Noord-Aa. Een uiteenzetting van de besteding van de 

subsidie zal volgen na afronding van het boekjaar, begin 2019. 

Bewakingsdagen                                                                                                                                                   
De Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft in 2019 17 dagen bewaakt. Ieder seizoen wordt 

bijgehouden hoe het weer was op de te bewaken dagen. In de meerderheid van de 

gevallen dat er niet bewaakt is, was het slecht strandweer. Hiernaast is de post nog extra 

open geweest zodat de bewakingsleden konden trainen voor hun examen lifeguard. Het 

afronden van de lifeguard opleiding neemt doorgaans 2 jaar in beslag en daar is de 

jarenlange opleiding in het zwembad voordat de lifeguard opleiding kan beginnen, niet bij 

inbegrepen  

EHBO gevallen                                                                                                                                                           
In de grafiek: Aantal EHBO ziet u het aantal mensen met een verwonding dat we hebben 
geholpen. In 2019 waren dit 72 EHBO gevallen. Om de EBHO gevallen inzichtelijk te 
maken ziet u in de figuur eronder de verdeling van het soort letsel. Kleine snijwonden 
komen veruit het meeste voor, in 65% van de gevallen.  
Zevenmaal werd er door verwezen naar een arts, 1 X voor processierups, 1 X maal voor 

een grote splinter, 1 X voor zand in de ogen, 1 X voor een verstuiking en 3 X voor een 

snijwond. De verwondingen kwamen dit jaar met name doordat mensen zich sneden aan 

steentjes en schelpjes op het strand en in het water.  

Het drijvende platform wordt vooral door de wat grotere jeugd gezien als een welkome 

afleiding en alternatief om bij de strekdammen weg te blijven. De gevreesde wonden door 

de scherpe stenen bij de twee strekdammen zijn uitgebleven. Dit komt doordat mensen die 

op de strekdammen wilden klimmen door onze lifeguards zijn gewezen op het geldende 

verbod hierop. Dit is een praktisch voorbeeld van het preventieve werk dat we doen.  

Acties 

In 2019 hebben we naast de EHBO-hulpverlening nog acht andere acties uitgevoerd.                                  

zie tabel : Acties en daar onder de tabel: Soort actie.                                                                                                       

In vergelijking met vorig jaar is dit aantal licht gestegen. Dit komt door bijv. een brandje in 

een prullenbak of weggewaaide drijfmiddelen.  
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Ook dit jaar kon de reddingsbrigade als first responder gevraagd worden door de 

meldkamer Ambulance of Brandweer. Bij incidenten op de Zoetermeerse Plas en rond het 

recreatiegebied de Noord-Aa waarop een ambulance rijdt, krijgt de centralist een pop-up-

melding dat de Zoetermeerse Reddingsbrigade mogelijk inzetbaar is. Met één druk op de 

knop kan de ZRB dan naast de ambulance worden ingezet als first responder. Via de 

C2000-portofoons staat de ZRB dan direct met de meldkamer in contact en in sommige 

gevallen ook met de aanrijdende ambulance. Zo kunnen we rond het Noord-Aa sneller ter 

plaatse zijn dan een ambulance om hulp te verlenen.  

Dit jaar zijn er 2 kinderen vermist geraakt, de ZRB kon in beide gevallen de kinderen binnen 

15 minuten weer met hun ouders herenigen. Onze bewakingsleden leverden hieraan een 

bijdrage door ’s ochtends aan het begin van de dag 06- polsbandjes uit te delen aan kleine 

kinderen. Hierdoor kunnen de ouders makkelijk gebeld worden indien een kind zijn ouders 

kwijt is en worden ouders geattendeerd op het risico van weglopende kinderen.  

Conclusie                                                                                                                                                                    

De Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft met de door haar verleende hulp een wezenlijke 

bijdrage geleverd aan de veiligheid van de bezoekers van de Zoetermeerse plas. Onze 

lifeguards hebben EHBO verleend, drenkelingen geholpen, een brandje geblust en door 

toezicht en advies ongevallen voorkomen. De ZRB werkt aan haar ambitie om de 

hulpverlening aan de burgers van Zoetermeer nόg beter uit te voeren en nόg vaker 

beschikbaar te stellen. Én hiermee werken we aan de doelstelling van de gemeente 

Zoetermeer om de bewaking vaker, en ook vaker op werkdagen, te realiseren. We hopen 

dat de gemeente ons in deze ambities blijft ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

25 van 32 

 

Leden per 31-12-2019 
Kaderleden: 25 leden(bestuur, commissieleden en stafleden) 
 
Ereleden: 8 leden 
 
Zwemmend Redden: 74 leden, maar liefst een stijging van 10 leden 
 
 
 

 
 
Elementair: 63 leden, precies gelijk aan vorig jaar 
 
Vrij zwemmen: 4 leden / kaderleden mogen ook vrij zwemmen, dus worden hier niet 
meegeteld.  Dit zijn puur de leden die hier € 16,- per maand voor betalen. 
 
Strippenkaarten: 3 leden 
  
Ondersteunend:  17 Ondersteunende leden. Dit zijn leden die geen formele functie hebben, 
niet zwemmen, maar toch af en toe wat doen. Dit zijn voornamelijk leden die EHBO volgen.  
  
Aanmeldingen en opzeggingen: In 2019 waren er 51 opzeggingen en 55 nieuwe leden. 
 
De wachtlijst: Bestaat op 31-12-2019 uit 10 leden. 

 
 

 
 
 

Op 31-12-2019 heeft de ZRB 204 leden 
 
Het bestuur wil de leden administratie bedanken voor hun inzet in 2019, we hopen dat de 
ingezette groei doorzet in 2020 

  

 2019 2018 2017 2016 2015 

Opzeggingen 51 40 41 46 60 

Nieuwe leden 55 57 50 54 36 

Wachtlijst 10 14 19 12 14 

Groei/Krimp 4 17 9 8 -24 
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Financieel Jaarverslag 2019 

Resultaat 2019 

In 2019 kreeg de Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) meer financiële ruimte. De subsidie 
is omhoog gegaan van €5.200 per jaar naar €20.000 per jaar. Dit was hard nodig, want veel 
kosten van de taak die de ZRB heeft om te zorgen voor de (water)veiligheid 
(bewakingstaak) op het Noord-Aa kwamen voor rekening van de leden. Hiernaast kon de 
ZRB onvoldoende reserves opbouwen om toekomstige investeringen te doen, zoals de RIB 
die vervangen moet worden of de opstal van het clubhuis die in 2031 afloopt.  
 
In de subsidieaanvraag werd altijd een synthese verondersteld tussen de subsidie en de 
eigen inkomsten van de ZRB. Die synthese blijkt dit jaar aanwezig. De ZRB heeft in 2019 
flink meer contributie-inkomsten gehad (€4.000) dan begroot. 
 
In 2019 is ook het project strandpost afgerond. Met een bijdrage van €14.753 van Fonds 
1818, de reservering uit 2018 van de Goede Doelenactie van het Alfrink College (€8000) en 
een investering van de ZRB zelf (€3.205) kon de nieuwe strandpost worden voorzien van 
een gedegen inrichting en de materialen die nodig zijn om daar opleidingen en de 
strandbewaking goed te organiseren. Door een goed aankoopbeleid kon de ZRB een 
nieuwe AED voor op het strand aanschaffen. De oude AED was aan het eind van de 
levensduur.  
 
Op sommige onderdelen is de gewenste investering niet gehaald. In 2019 was er geld 
begroot voor een digitale koppeling tussen de ledenadministratie in de website zodat leden 
eenvoudiger inzicht konden krijgen in hun gegevens. Enkele opleidingen en trainingen zijn 
niet gerealiseerd. Ook is er iets minder geïnvesteerd in promotiemateriaal dan voorzien.  
 
In 2019 is flink geïnvesteerd in vrijwilligers, wat langzaam zichtbaar wordt aan de instroom 
van meer vrijwilligers op het strand. Hiernaast is de administratiedruk afgenomen. Dat heeft 
een positieve invloed op werkbelasting van vrijwilligers. Alhoewel het door de lange 
opleidingstrajecten van de ZRB een zaak van lange adem is, lijkt het ruimere financiële 
jasje bij te dragen aan het vasthouden van vrijwilligers op het strand.  
 
De ZRB kan eind 2019 voor het eerst de gewenste reserveringen doen. De vereniging is 
financieel daarmee een stuk gezonder dan de afgelopen jaren.  
 
Besteding subsidie 2019 

De hogere subsidiebeschikking die voor 2019 t/m 2021 geldt, heeft als doel een betere 
balans te realiseren tussen de kosten die leden dragen voor de strandbewaking enerzijds 
en de kosten die door de gemeente worden gedragen anderzijds. In het verleden betaalden 
leden voor hun eigen opleidingen en had de gemeente onvoldoende financiële ruimte om 
voldoende te reserveren voor vervanging van de nishut voor de stalling van de boten en de 
vervanging van de snelle boot. Dat gaf lange termijn risico’s voor de inzetbaarheid van de 
reddingsbrigade. Daarnaast lag er een ambitie van de gemeente om meer toezicht op het 
strand te realiseren. De ZRB zag daarentegen het aantal actieve bewakingsleden 
inkrimpen. Dit kwam voornamelijk door een uitstroom aan de bovenkant en geen instroom 
aan de onderkant. Dat tij lijkt gekeerd. Al heeft de organisatie nog een aantal jaren groei 
van onderaf nodig om het tij echt te keren naar een definitieve groei in lijn met de ambitie 
van de gemeente. 
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De kosten voor de ‘vereniging’ en de ‘strandbewaking’ lopen door elkaar. Grofweg kan 
worden gesteld dat de kosten voor de Commissie EHBO-Opleidingen, Commissie 
Waterhulpverleningsopleidingen, Commissie Strand- en Evenementenbewaking, Brigade 
Opvang Team, de investeringen voor de strandpost en de reservering voor de nishut en de 
snelle boot voor de strandbewaking zijn. Dit bedroeg samen €22.862. De ‘vereniging’ draagt 
nog altijd nog voor €2.862 bij in de kosten van de ‘strandbewaking’. Hiernaast hebben deze 
commissies ook eigen inkomsten uit cursussen en evenementenbewaking die ook ten 
goede komen van de strandbewaking. Tot slot, betekent de ambitie om op termijn meer 
actieve bewakingsleden op het strand te hebben meer kosten voor de vereniging, omdat al 
deze leden van bijscholing, verlengingen en kleding moeten worden voorzien.   
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Jaarrekening 2019

  

Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Concept

2018 2019 2019 2020 2021

0     CEO

0.1 Kosten Cursussen 417 702 863 700 750

0.2 Kosten Materialen 522 900 1.197 900 1.000

0.3 Kosten Opleidingen 303 150 169 825 225

0.4 Kosten Onderhoud AED 0 150 0 0 1.500

0.5 Inkomsten Cursussen -1.465 -845 -412 -635 -420 

0.6 Inkomsten Verlengingen -280 -200 -80 -180 -250 

0.7 Kosten Verlengingen 440 254 247 284 250

0.8 Kosten Afschrijving Reanimatiepop 215 216 216 216 216

152 1.327 2.201 2.110 3.271

1     ZRB Algemeen

1.1 Kosten Organisatie 1.449 3.305 1.903 3.000 3.000

1.2 Kosten Lidmaatschappen 1.787 2.068 1.919 2.040 2.040

1.3 Kosten Administratie 346 550 354 490 490

1.4 Inkomsten Rente -26 0 0 0 0

3.556 5.923 4.175 5.530 5.530

2   AC

2.1 Kosten Organisatie 0 0 0 0 0

2.2 Kosten Activiteiten 785 1.315 1.406 645 1.205

2.3 Inkomsten Activiteiten -237 -100 -286 0 -50 

2.4 Kosten Promotiemateriaal 0 400 0 100 300

548 1.615 1.120 745 1.455

3     Clubaccomodatie

3.1 Kosten Verzekeringen 776 825 829 830 830

3.2 Kosten Grondhuur 414 475 387 475 475

3.3 Kosten Gebruiksmaterialen 526 450 208 300 300

3.4 Kosten Vaste Materialen 0 0 0 626 300

3.5 Kosten Onderhoud Clubhuis 1.048 150 312 120 70

3.6 Kosten Onderhoud Nissenhut 0 0 0 0 0

3.7 Kosten Overig 2.745 3.149 3.147 3.380 3.380

3.8 Inkomsten -310 -210 -280 -210 -210 

5.200 4.839 4.603 5.521 5.145

4     CSEB / CVO

4.1 Kosten Organisatie 9 75 149 175 175

4.2 Kosten Bewaking Noord-Aa 1.643 2.415 1.725 3.050 3.050

4.3 Inkomsten Subsidie Bewaking -5.200 0 0 0 0

4.4 Kosten Materialen 4.994 5.805 6.979 8.850 5.600

4.5 Kosten Onderh. Rep. Materialen 1.382 1.325 2.782 1.635 2.335

4.6 Kosten Afschrijving Boot 894 894 894 894 894

4.7 Kosten Opleidingen 164 1.334 211 1.540 1.790

4.8 Kosten Bewaking Evenementen 100 65 158 100 100

4.9 Inkomsten Bewaking Evenementen -1.707 -320 -977 -375 -375 

4.10 Kosten Eind Evaluatie Bewaking 241 250 96 200 200

4.11 Kosten Afschrijving Kaderkleding 880 0 0 0 0

3.400 11.843 12.016 16.069 13.769

5     CZO

5.1 Kosten Organisatie 261 395 518 880 880

5.2 Kosten Kleding 156 0 0 0 0

5.3 Kosten Huur zwembad 6.142 7.750 7.125 8.200 8.300

5.4 Kosten Consumpties kader 18 50 38 60 60

5.5 Kosten Cursussen en Examens 836 1.005 850 1.440 1.440

5.6 Inkomsten Cursussen en Examens -848 -920 -680 0 0

5.7 Kosten Activiteiten 0 225 46 0 0

6.566 8.505 7.896 10.580 10.680

6    BOT

6.1 Kosten Organisatie 0 150 0 50 50

6.2 Kosten Opleidingen 0 300 0 600 250

0 450 0 650 300

7    CWO

7.1 Opleiding Lifeguard 279 905 789 260 300

7.2 Examen Lifeguard 770 770

7.2 KostenTrainingen 94,06 225 115 585 575

7.3 Kosten Materiaal 0 100 0 25 25

373 1.230 904 1.640 1.670

8     Contributies/subsidie/inkomsten

8.1 Inkomsten Contributies -21.838 -22.188 -25.973 -25.609 -25.609 

8.2 Inkomsten Inschrijfgeld -550 -550 -480 -550 -550 

8.3 Inkomsten Strippenkaarten -325 -250 -78 -104 -104 

8.4 Inkomsten Donaties -1.369 0 0 0 0

8.5 Inkomsten Subsidie Gemeente Zoetermeer 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

-24.082 -42.988 -46.531 -46.263 -46.263 

9     Projecten

9.1.1 Kosten Inrichting Strandpost 2.065 26.000 25.958

9.1.2 Inkomsten Donaties/Fondsen Inrichting Strandpost -9.497 -15.000 -14.753 

9.1.3 Inkomsten  Voorziening Inrichting Strandpost 8.000 -8.000 -8.000 

9.2 Kosten 40 jaar jubileum 0 750 0

568 3.000 3.205 750 0

Verlies / Winst -3.719 -4.256 -10.411 -2.668 -4.443 
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Toelichting op de jaarrekening over 2019 
 

Commissie EHBO-Opleidingen (CEO) 
De uitgaven van de EHBO zijn in 2019 €874 hoger dan begroot. Dit komt deels doordat de 
aanschaf van (verband)materialen hoger is uitgevallen, wat weer verklaard wordt door een 
intensivering van de opleidingen (CWO en oefeningen). Alle aanschaf van 
verbandmaterialen wordt immers onder de CEO geboekt en niet gespecificeerd per 
commissie (dat zou heel veel administratie geven). Hiernaast heeft de CEO minder externe 
cursussen gegeven dan begroot. Ook hebben er minder externe kandidaten deelgenomen 
aan de cursus. Hierdoor zijn er minder inkomsten geweest bij de CEO. 
Voor de AED’s was in 2018 geen onderhoud noodzakelijk. Dit komt mede doordat de AED 
op de strandpost is vervangen vanuit het Project Strandpost.  
 
ZRB Algemeen 
De kosten van de ZRB Algemeen vallen iets lager uit dan begroot. Dat komt deels doordat 
in 2019 geld was begroot voor een digitale koppeling tussen de ledenadministratie in de 
website zodat leden eenvoudiger inzicht konden krijgen in hun gegevens. Dit is niet 
gerealiseerd. Hiernaast zijn er iets minder administratieve kosten geweest (papier, mappen 
e.d.). Ook zijn de ZRB overige kosten iets anders besteed, waardoor minder van dit budget 
naar promotie- en werving is gegaan en meer naar ledenbinding.  
 
Activiteiten Commissie (AC) 
De kosten voor de activiteiten liggen in lijn met de begroting. Bij de barbecue hebben meer 
niet-leden meegegeten dan verwacht, waardoor deze inkomsten hoger zijn. Hiernaast zit in 
dit bedrag een deel van de verkoop van de bootjes op de 112-veiligheidsdag. Daarentegen 
is vooral de open dag duurder uitgevallen dan begroot, doordat een 
evenementenvergunning noodzakelijk bleek.  
 
Clubaccommodatie 
De uitgaven voor het clubhuis zijn iets lager geweest dan begroot. Door minder dure 
frisdrank te gebruiken, zijn de kosten voor gebruiksmiddelen lager uitgevallen. Hiernaast is 
het clubhuis iets meer verhuurd aan leden, dat heeft ook extra inkomsten gegenereerd. De 
overige kosten kwamen overeen met de begroting. 
 
Commissie Strand- en Evenementenbewaking CSEB / Commissie Vaaropleidingen (CVO)  
De uitgaven van de CSEB zijn onder de streep min-of-meer gelijk aan de begroting. De 
uitgaven zijn wel anders gedaan dan begroot. De CSEB had meer reiskosten (organisatie) 
dan voorzien, dat komt mede door de aanvoer en afvoer van materialen bij de inrichting van 
de strandpost. De benzinekosten voor de boten zijn lager dan begroot. Voor internet op de 
strandpost is een goedkopere voorzien gerealiseerd, die naar tevredenheid werkt. De 
verzekeringen zijn lager, doordat er nog wordt gekeken naar een goede 
inboedelverzekering en deze dus nog niet is afgesloten. 
 
Een groeiende bewakingsploeg vraagt om meer kleding. Gediplomeerde (junior-)lifeguards 
hebben een duurder pakket dan aspiranten. Daarnaast gaat Reddingsbrigade Nederland 
bepaalde kledingstukken uitfaseren waar wij veel gebruik van maken. Om die reden is daar 
een voorraad van aangeschaft. Het onderhoud voor de RIB-Craft (snelle boot) is hoger 
uitgevallen dan voorzien.  
 
Op het gebied van opleidingen is er minder gerealiseerd dan begroot. De CSEB heeft 
budget voor meerdere trainingen en oefeningen, maar trainingen en oefeningen zijn vooral 
op de kosten van de CWO uitgevoerd. Ook was er geld begroot om twee gediplomeerde 
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lifeguard schippers het basiscertificaat marifonie te laten halen, dat is niet gebeurd. Verder 
hebben geen kandidaten op kosten van de ZRB het vaarbewijs gehaald.  
 
Commissie Zwembadopleidingen (CZO) 
De CZO heeft iets minder uitgegeven dan begroot. Dat komt door een iets lagere 
zwembadhuur, die was begroot op een heel jaar een half uur extra zwemmen. Dit is pas 
gestart in april 2019. Hiernaast is het ZRZ-examen niet in 2019 gedaan, maar verschoven 
naar 2020. Het was het laatste jaar dat er los examengeld is gevraagd voor het examen 
zwemmend redden. Dat is in 2020 opgenomen in de begroting. Het aantal kandidaten is 
iets te hoog ingeschat, waardoor de inkomsten van examengelden tegenvallen. Tot slot is 
de eindbarbecue goedkoper uitgevallen dan begroot.  
 
Brigade Opvang Team (BOT) 
In 2019 zijn de activiteiten (cursus opvang na incidenten voor de BOT-leden) die voor het 
BOT waren begroot, niet uitgevoerd. Hierdoor waren er geen kosten.  
 
Commissie Waterhulpverleningsopleidingen (CWO) 
Het CWO is in 2019 keurig binnen het budget gebleven. In het budget van de CWO was 
ruimte voor alle inschreven kandidaten om examen te doen, maar uiteindelijk heeft maar 
een gedeelte examen gedaan. De kosten voor de lunch en het etentje zijn wel hoger 
uitgevallen dan begroot. Hiernaast zijn er in 2018 diverse leuke trainingen (incl. 
buitenwaterzwemmen) geweest en deze zijn ruim binnen budget gebleven. Verder zijn er in 
2019 geen losse materiaalkosten geweest.  
 
Contributies en inkomsten 
Om niet voor verrassingen te komen te staan, begroten we de inkomsten uit contributie 
ieder jaar conservatief. Ook in 2019 is het ledenaantal gestegen. Dit is terug te zien in meer 
contributie-inkomsten. Hiernaast is de contributie verhoogd om vanaf 2020 geen separaat 
examengeld te hoeven heffen Ook daardoor zijn de contributie-inkomsten hoger uitgevallen. 
Door een onvolledigheid in de administratie (vaak met Zoetermeerpassen) zijn er ook leden 
geweest die niet volledig de contributie hebben betaald. Waar mogelijk worden er afspraken 
gemaakt met leden om deze achterstand te betalen. Achterstanden van leden die hebben 
opgezegd zijn afgeboekt. Het ligt niet in de lijn van verwachtingen dat dit nog valt te innen. 
Het gaat hier om een bedrag van ca. €673 (dat is ongeveer 3 à 4 jaarcontributies).  
 
Project Strandpost 
In 2019 is er veel werk verzet om de nieuwe strandpost volledig in te richten. De ZRB heeft 
nu een goed ingerichte strandpost die de lifeguards goed ondersteund in hun 
werkzaamheden. De materialen die hiervoor zijn aangeschaft, waren onder andere voor de 
inrichting van de EHBO-ruimtes, materialen voor de zichtbaarheid en voorlichting, 
reddingsmaterialen, communicatiemateriaal en kasten. In totaal is er voor €25.958 
aangeschaft. Dit is voor €8.000 gedekt vanuit de bijdrage uit de goede doelenactie van het 
Alfrink College en voor €14.753 vanuit Fonds 1818. Doordat een factuur buiten de 
verantwoording van de aanvraag van Fonds 1818 is gevallen, zijn de kosten licht 
overschreden. Daarmee is er vanuit de subsidie/vereniging €3.205 bijgedragen aan de 
inrichting van de strandpost in plaats van €3.000.  
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2019 Werkelijke

reservering

Clubhuis 100.000             0 40.000     40                  6                    41.187            3.136                5.874                 47.061              

Vaartuig 40.000               2.000            15.000     12                  6                    14.527            1.412                1.412                 15.939              

Nishut 25.000               0 0 30                  8                    0 3.125                3.125                 3.125                

Totaal 7.673                10.411               66.125              

Verwachte 

Beginwaarde

Gewenste 

reservering   

EindwaardeAanschaf-

waarde

Restwaarde Donaties Levensduur Jaren nog     

te gaan

Balans per 31 december 2019 

  

 
 
Toelichting Eigen Vermogen 
Het vermogen bedroeg op 31-12-2018 €  66.036,56 

Resultaat over het boekjaar 2019  €    10.411,16   

Vermogen per 31 december 2019 €   76.447,72  

 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de vlottende activa 
De vlottende activa bestaan uit: 

• Nog te ontvangen contributie (achterstanden waar nog aan wordt gewerkt) € 1.004 

• Nog te ontvangen bijdrage voor ZTMpas: €1.492  

• Retourbetalingen voorschotten, betalingen verlening en examen EHBO: €180 
 

Toelichting op de schulden 
In 2020 zijn o.a. de volgende facturen/declaraties betaald die bij 2019 zijn geboekt: 
bondscontributie (€501), diverse declaraties (€ 597). Hiernaast zijn diverse materialen 
besteld in 2019 die in 2020 betaald zijn (€3.219). Tot slot zijn er enkele restfacturen (€54) 
 
 
 
 

 

Bezittingen 31-12-2018 31-12-2019 Schulden 31-12-2018 31-12-2019

Materiële vaste activa Eigen Vermogen

Clubhuis                  1                  1 Verenigingsvermogen           10.322           10.322 

Nissenhut                  1                  1 Reserveringen

Kopieerapparaten                  1                  1 Vastgoed           41.187           47.061 

Reanimatiepop           1.291           1.075 Vaartuig           14.527           15.939 

Kleding                -                  -   Nishut            3.125 

Boot met motor           2.547           1.653 Subtotaal           66.036           76.447 

Subtotaal           3.840           2.730 

Schulden

Vlottende activa Crediteuren            2.665            4.370 

Nog te ontvangen contributies           1.981           1.004 Subtotaal            2.665            4.370 

Nog te ontvangen ZTM-passen           1.492 

Debiteuren           7.300              180 

Subtotaal           9.281           2.675 Voorzieningen

Voorziening Inrichting Strandpost            8.000                 -   

Liquide middelen Voorziening  Onderhoud Clubhuis            1.000            1.000 

ING Rekening-courant          12.055          23.860 Subtotaal            9.000            1.000 

ING Zakelijke Spaarrekening          52.524          52.551 

Subtotaal          64.579          76.411 

Balanstotaal          77.700          81.817 Balanstotaal           77.700           81.817 
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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/

