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Verslag Penningmeester boekjaar 2017 
 
Algemeen 
De penningmeester is verheugd met positieve ontwikkeling in het ledenaantal in 2016 en 2017 maar benadrukt dat het 
belangrijk blijft om aan ledenwerving te blijven doen om het ledenaantal op peil te houden. 
Onzeker blijft of de Subsidie van de Gemeente Heemstede van circa € 5.000 per jaar voor de jaren na boekjaar 2017 zal 
worden gecontinueerd. De gemeente zal hierover medio 2018 uitsluitsel geven.  
 
Toelichting van de penningmeester bij de jaarstukken  
De jaarstukken van de Heemsteedse Reddingsbrigade bestaan uit:  
1. Balans per 31 december 2017 
2. Staat der baten lasten over het boekjaar 2017 
 
Balans  
De bezittingen van de HRB bestaan uit liquide middelen, kortlopende vorderingen. 
De liquide middelen van de HRB bestaan uit de banksaldi op de bankrekening bij ING.  
 
Het vermogen van de vereniging is in 2017 afgenomen met het verlies over het boekjaar 2017 van € 37 
 
Onder overlopende passiva is oa een bedrag van € 5.000 opgenomen tbv de verbetering van de omgeving bij de steiger. 
De vereniging heeft ultimo 2017 wederom € 1.000 toegevoegd aan de post reservering 100 jarig bestaan van de 
vereniging in 2019. Voor de noodzakelijke reparatie van de schaatsen van de oudste vlet is een bedrag van € 1.200 
gereserveerd onder de post Reservering WaterHulpVerlening.  
 
Staat van baten en lasten  
In de Staat van baten en lasten staan alle inkomsten en uitgaven van het jaar 2017 opgenomen.  
De vereniging heeft 2017 afgesloten met een verlies van € 37 
 
Positieve ontwikkelingen zijn te melden op het vlak van de contributie agv van de toename van het gemiddelde 
ledenaantal gedurende het jaar tov 2016. De grote clubactie heeft dit jaar een mooi resultaat opgeleverd van € 1.354 
welk bedrag is besteed voor de aanschaf van de tenten voor de kampen. In 2017 mochten we twee giften ontvangen 
van ING en van Ananda Nieuwetijdswinkel; www.ananda.nl van respectievelijk € 1.000 en € 950.  
Deze donaties zijn ook besteed voor de aankoop van de tenten. Speciale dank aan Frits Willems (ING) en Jochem 
Cornelis (Ananda) voor de bemiddeling bij deze giften. Van de gemeente Heemstede ontvingen we een eenmalige 
subsidie voor de aanschaf van Onderwaterhockeymateriaal voor de jeugd van € 839. De inspanningen van de 
Waterhulpverlening en de organisatoren van de EHBO-cursussen en de workshops mogen hier niet onvermeld blijven. 
 
Tegenvallers zijn te melden bij de huur van het clubhuis, de verbetering van de omgeving bij de steiger als gevolg van 
de voorjaarsstorm van 2016 en de onvoorziene reparatie van de oudste vlet. 
 
Voor de rest waren alle inkomsten en uitgaven globaal in lijn met de begroting van 2017. 
 
Vooruitzicht 2018 en 2019 
Voor 2018 en 2019 gaat het bestuur uit van vergelijkbare contributie-inkomsten in vergelijking met 2017. 
Aandachtspunt blijft hierbij de aandacht voor het behoud van de huidige leden en de werving van nieuwe leden om de 
jaarlijkse uitstroom te compenseren. De reeds genoemde discussie mbt de continuering van de Subsidie van de 
Gemeente Heemstede van circa € 5.000 per jaar voor de jaren na boekjaar 2017 is een groot risico voor het toekomstig 
financiële situatie van de vereniging.  In 2019 zal de badhuur minimaal 3% (€ 500 per jaar) stijgen als gevolg van de 
verhoging van het BTW tarief van 6% naar 9%. 
 
Voorstel Contributie 2019     
Het bestuur stelt voor om: de contributie voor 2019 niet te wijzigen tov 2018. 
  

http://www.ananda.nl/
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