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Jaarverslag Penningmeester Boekjaar 2020 
 
Algemeen 
Het boekjaar 2020 was financieel wel een heel bijzonder jaar voor de Heemsteedse Reddingsbrigade. De Corona 
pandemie heeft een grote invloed gehad op de individuele posten van de staat van Baten en Lasten. Desondanks 
hebben wij het boekjaar 2020 af kunnen sluiten met een klein verlies van € 116. Dit is met name te danken aan het 
uitgangspunt dat de vaste baten in lijn moeten zijn met de vaste lasten en dat variabele lasten slechts mogelijk zijn in 
het geval er voldoende variabele baten in het boekjaar zijn. We prijzen ons gelukkig dat wij in het verleden deze 
uitgangspunten als basis hebben gekozen voor de financiële huishouding van de vereniging. Ook zijn wij de overheid 
dankbaar voor de steun die zij ons hebben gegeven door de niet gebruikte zwembaduren voor haar rekening te nemen. 
 
Toelichting van de penningmeester bij de jaarstukken  
De jaarstukken van de Heemsteedse Reddingsbrigade bestaan uit:  
1. Balans per 31 december 2020 
2. Staat Baten en Lasten over het Boekjaar 2020 
 
Balans  
Het vermogen van de vereniging is in 2020 afgenomen met het verlies over het boekjaar 2020 van € 23 
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 ontvangen en is als voorziening gereserveerd op de 
balans. 
 
Staat van baten en lasten  
In de Staat van baten en lasten staan alle inkomsten en uitgaven van het jaar 2020 opgenomen. 
Dit jaar een iets andere opstelling die meer inzicht geeft in de vaste en variabele componenten. 
Hieruit blijkt dat in de begroting voor 2020 toch nog sprake is van een “subsidie“ van variabele baten naar de vaste 
kosten. In de realisatie is deze “subsidie” relatief gering.  
 
De vereniging heeft 2020 afgesloten met een verlies van € 116 
 
De contributie inkomsten blijven stabiel ten opzichte van de vorige jaren. 
 
Sportplaza heeft gelukkig de zwembaduren waar we geen gebruik hebben gemaakt van het zwembad niet aan ons 
doorbelast. Dit dank zij de speciale regeling van de overheid!! Het gaat hier om een post van ruim € 8.000. 
De subsidie badhuur is direct gerelateerd aan de daadwerkelijk gebruikte badhuur. Een lagere badhuur betekent dus 
ook een lagere subsidie badhuur. 
 
De gemeente Heemstede heeft ook voor het boekjaar 2020 de subsidie toegekend op basis van het maatschappelijk 
belang van de activiteiten van de vereniging. Dit geeft vertrouwen voor continuering van de subsidie voor 2021. 
 
De grote clubactie heeft ook dit jaar een mooi resultaat opgeleverd van ruim € 981 welk bedrag is bestemd voor de 
aanschaf van een AED die we bij bewakingen kunnen gebruiken. 
 
In 2020 hebben wij de botenloods in gebruik kunnen nemen. Dank aan de Stichting en iedereen die de realisatie 
mogelijk heeft gemaakt. Een mooie mijlpaal. De huur van het clubhuis en botenloods is in 2020 gelijk gebleven aan de 
vorige jaren en zal ook vooralsnog in de komende jaren niet wijzigen. 
 
In 2020 significant lagere baten van de clubhuis bar en van bewakingen van de waterhulpverlening en workshops.  
Bij elkaar al snel een verschil van € 6.000 ten opzichte van vorige jaren. 
Het negatieve saldo van de waterhulpverlening wordt onder andere veroorzaakt door een inhaalslag in het onderhoud. 
Dit met dank aan Evert Dirksen en Martien Stokman die het materiaal beheer zeer voortvarend hebben opgepakt.  
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Vooruitzicht 2021 en 2022 
De jaren 2020 en 2021 zullen de boeken ingaan als het jaar van het Corona virus. Ook de in 2021 en 2022 zullen we nog 
de financiële consequenties voelen voor de vereniging. Veel is nog onzeker. 
 
Voor de diverse evenementen het nog onduidelijk of deze, in ongewijzigde vorm, doorgang kunnen vinden. 
De vereniging loopt mogelijk ook in 2021 significante inkomsten mis terwijl veel kosten gewoon doorlopen. 
Desondanks staat de vereniging er financieel relatief goed voor om deze periode te overleven. 
 
Het is de verwachting dat de Subsidie zwembadhuur van de Gemeente Heemstede voor 2021 en 2022 wordt 
gecontinueerd. 
 
Voorstel Contributie 2022 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het boekjaar 2022 niet te wijzigen conform voorstel in het betreffende 
agendapunt. 
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