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Verslag Penningmeester Jubileum boekjaar 2019 
 
Algemeen 
Het Jubileum boekjaar 2019 was financieel een bijzonder positief jaar voor de Heemsteedse Reddingsbrigade. De balans 
laat wederom een gezond Eigen Vermogen zien en de voorzieningen voor de toekomst zijn op peil. Het aantal leden is de 
laatste jaren stabiel waardoor de inkomsten en de uitgaven mooi in balans blijven. 
 
Subsidie 
Onzeker blijft of de Subsidie van de Gemeente Heemstede van circa € 5.000 per jaar voor de jaren na boekjaar 2020 zal 
worden gecontinueerd. Vereniging voldoet namelijk niet aan de draagvlak voorwaarden van de algemene 
subsidieverordening Heemstede zoals deze per 2018 geldt (50% van de actieve leden van uw vereniging dient 
woonachtig te in Heemstede). Dit betekent dat er sprake is van een weigeringsgrond voor subsidiëring. 
 
De gemeente Heemstede heeft echter de subsidie voor het boekjaar 2020 toegekend op basis van het maatschappelijk 
belang van de activiteiten van de vereniging.  
Dit geeft enig vertrouwen voor continuering van de subsidie voor het boekjaar 2021. 
 
Toelichting van de penningmeester bij de jaarstukken  
De jaarstukken van de Heemsteedse Reddingsbrigade bestaan uit:  
1. Balans per 31 december 2019 
2. Staat der Baten en Lasten over het Boekjaar 2019 
 
Balans  
De bezittingen van de HRB bestaan uit liquide middelen en kortlopende vorderingen. 
De liquide middelen van de HRB bestaan uit de banksaldi op de bankrekening bij ING.  
 
Het vermogen van de vereniging is in 2019 afgenomen met het verlies over het boekjaar 2019 van € 51 
 
De vereniging heeft ultimo 2019 op basis van de begroting van de jubileum commissie € 11.000 gereserveerd voor de 
viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2019. Deze reservering is in 2019 vrijgevallen ten gunste van de 
baten 2019. 
 
Staat van baten en lasten  
In de Staat van baten en lasten staan alle inkomsten en uitgaven van het jaar 2019 opgenomen.  
De vereniging heeft 2019 afgesloten met een verlies van € 51 
 
De contributie inkomsten blijven stabiel ten opzichte van de vorige jaren.  
De vereniging heeft voor het innen van de contributie voor 2020 voor het eerst gebruik gemaakt van Sportlink. Elly en 
Marja waren voor het eerst in staat om zelfstandig de contributiebrieven te genereren en te versturen. Ook was het 
mogelijk om zelfstandig het incassobestand aan te maken en verwerken. Al met al een prachtig resultaat. Een bijzonder 
woord van dank aan Remko Stift en Elly Verboom die in korte tijd de ledenadministratie hebben overgezet naar Sportlink. 
 
De grote clubactie heeft ook dit jaar een mooi resultaat opgeleverd van ruim € 1.037, welk bedrag is bestemd voor de 
aanschaf van een AED die we bij bewakingen kunnen gebruiken. 
 
Ook dit jaar grote blijk van waardering voor de zeer bijzondere inspanningen van de organisatoren van de 
Waterhulpverlening en Workshops. 
 
De kosten van het jubileum zijn in 2019 € 10.303 en zijn binnen het budget gebleven waardoor na het vrijvallen van de 
reservering van € 11.000 een plus resulteert van € 697 
Voor de rest waren alle inkomsten en uitgaven globaal in lijn met de begroting van 2019. 
 
 
 



Heemsteedse Reddingsbrigade 

Opgericht 4 september 1919 
Aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (KNBRD) 

 
 

Postbus 268 - 2100 AG Heemstede - NL68 INGB 0000 480207 - KvK 40594682 

Vooruitzicht 2020 en 2021. 
Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van het Corona virus. Deze crisis heeft ook zeker financiële consequenties 
voor de vereniging. Evenementen zoals de Mudmasters zijn niet doorgegaan. De vereniging loopt derhalve in 2020 
significante inkomsten mis terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Het steunpakket van de overheid heeft er echter voor 
gezorgd dat wij de badhuur over de periode maart t/m mei 2020 niet hoeven te betalen. Ook zijn diverse uitgaven, die 
waren gepland in 2020, nog niet gedaan. De verwachting is dat we 2020 kunnen afsluiten met slechts een klein verlies.  
De vereniging heeft in 2020 een beroep gedaan op de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren) 
regeling van de overheid. Deze tegemoetkoming van € 4.000 is inmiddels ontvangen en zal in 2020 worden gereserveerd 
op de balans.  
 
De reeds genoemde discussie mbt de continuering van de Subsidie van de Gemeente Heemstede jaar voor de jaren na 
boekjaar 2020 is een risico voor het toekomstig financiële situatie van de vereniging. 
 
In de jaren 2019 en 2020 is de huur van het badwater met circa 7% gestegen, met name veroorzaakt door de BTW 
verhoging van 6% naar 9% die ook de prijsindex over 2019 heeft beïnvloed. 
 
Het bestuur heeft twee uitgangspunten voor het jaarlijkse budget: 
a. kosten voor zwembadhuur, bondscontributie en bestuur worden gedekt door de inkomsten uit contributieheffing 
b. additionele baten worden aangewend voor incidentele uitgaven 
Door de stijging van de huur van het badwater is er vanaf 2020 sprake van een onbalans in het eerst genoemde 
uitgangspunt. 
 
Voorstel Contributie 2021     
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het boekjaar 2021 te wijzigen conform voorstel in het betreffende 
agendapunt. 
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