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1. Bestuursverslag 
 

1.1 Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur van de Reddingsbrigade Zwolle was in het verenigingsjaar 2017-2018 als volgt: 

Kitty Duijf – Schottert  voorzitter tot 30 november 2017 

Stefan Bos   voorzitter per 30 november 2017 

Bianca Hekkert-Louwsma  secretaris tot 1 april 2018 

René Pot   penningmeester 

Rebekka Faber  bestuurslid Opleidingen 

Anneloes Aaij  bestuurslid Preventie en hulpverlening 

Paul Duijf   bestuurslid Promotie 

Renate Doeve  bestuurslid Sport en Spel 

Arnold van Balen  bestuurslid tot 27 juni 2018 

 

1.2 Periode 

Dit jaarverslag ziet toe op het verenigingsjaar beginnend op 1 juli 2017 en eindigend op 30 juni 2018. 

 

1.3 Vergaderingen 

In het afgelopen jaar zijn wij 10 keer regulier samengekomen. Dit bij één van de bestuursleden thuis. Daarnaast heeft het 
Dagelijks Bestuur een aantal keren ad-hoc vergaderd. Er is een Algemene Vergadering gehouden op 15 november 2017 
en een Buitengewone Algemene Vergadering op 30 november 2017. 

Rayonvergaderingen 

Het afgelopen verenigingsjaar is er een vertegenwoordiging namens de reddingsbrigade Zwolle naar de rayon- en RVR-
vergaderingen geweest.  

Bondsvergaderingen 

Op 26 mei 2018 is de Algemene Vergadering van de bond geweest. Een verslag van deze vergadering is op aanvraag te 
verkrijgen bij de secretaris 

Overleg gemeente Zwolle 

Met de gemeente Zwolle zijn gesprekken geweest over de voortgang en de vergoedingen inzake toezicht en hulpverlening 
aan de Wijthmenerplas en de Milligerplas door de Reddingsbrigade, dit in samenwerking met Reddingsbrigade Hasselt. 

 

1.4 Optisport en de verenigingsruimte 

Het contact met Optisport staat op een laag pitje. De contacten beperken zich tot het hoogst noodzakelijke, zoals het via 
mail reserveren van bad en zorgen voor de contracten.    

Verder is er nauw contact en overleg met de andere gebruikers van het zwembad over het gebruik van de 
verenigingsruimte en de opbrengsten van de bar. Deze overleggen worden gevoerd door het dagelijks bestuur van RB 
Zwolle.  

  

1.5 Algemeen 

Door goede inzet van de diverse afdelingen heeft RB Zwolle geregeld het nieuws gehaald. Dit is in het kader van een 
activiteit of bewaking geweest of van een bijzondere actie of voorlichting. In de diverse verslagen van de afdelingen komt 
deze informatie terug. 
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2. Afdeling Preventie en Hulpverlening 
 

2.1 Inzetten en oefeningen  

De Reddingsbrigade Zwolle is het afgelopen verenigingsjaar (preventief) aanwezig geweest bij de volgende 
evenementen/locaties: 

Datum Inzet Locatie Eenheden 
03-06 t/m  
27-08-2017 

Wijthmenerplas Zwolle, Wijthmenerplas ZWO-118, rescueboards 

07-07-2017 Wandeldriedaagse Dalfsen Dalfsen, Vecht ZWO-019 
15-07-2017 Waterpolotoernooi Hattoheim Hattem, Jachthaven ZWO-118 
27-07 t/m  
30-07-2017 

Hassailt Hasselt, IJssel ZWO-019, ZWO-118 

11-08-2017 Blobjump zomerkermis Zwolle, Rodetorenplein ZWO-019 
20-08-2017 Prestatietocht Zutphen Zutphen, Noorderhaven ZWO-019, ZWO-118 en 

anderen 
26-08-2017 Hiawatha City Swim Zwolle, Stadsgracht ZWO-019, ZWO-118, 

Rescueboards 
27-08-2017 IJsseldrift Zwolle, IJssel ZWO-019 
28-08-2017 Bruisdag 1 Zwolle, Rodetorenplein ZWO-118 
29-08-2017 Bruisdag 2 Zwolle, Rodetorenplein ZWO-118 
31-08 t/m  
02-09-2017 

Stadsfestival Zwolle, Thorbeckegracht ZWO-019, ZWO-118 

02-09-2017 Triathlon Stadshagen Zwolle, Milligerplas ZWO-019, NVN-118 
05-09-2017 Bruisdag 3 Zwolle, Rodetorenplein ZWO-118 
09-09-2017 Zwartewaterrace Zwartsluis, Zwarte Water ZWO-019 
24-09-2017 Veluwerally Wijhe/Kampen, IJssel ZWO-019, ZWO-118 
18-11-2017 Sinterklaasintocht Zwolle, Stadsgracht ZWO-118, ZWO-019 
01-01-2018 Nieuwjaarsduik Milligerplas Zwolle, Milligerplas ZWO-118 
01-01-2018 Nieuwjaarsduik Dalfsen Dalfsen, Vecht ZWO-019 
30-03 t/m  
02-04-2018 

Sail Kampen Kampen, IJssel ZWO-019, DVT-119 

05-05-2018 Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle, Wezenlandenpark ZWO-118, HST-118, 
NVN-118 

20-06 t/m  
24-06-2018 

Living Village festival Dalfsen, Vecht ZWO-118 

23-06-2018 Waterpolotoernooi Hattoheim Hattem, Jachthaven Rescueboards 
23-06-2018 Obstaclerun Hattem Hattem, Jachthaven Rescueboards 
30-06-2018 Veldtrip festival Zwolle, Wijthmenerplas ZWO-118 
 

De volgende oefeningen: 

Datum Oefening Locatie Eenheden 
11-11-2017 Oefening NRV Lathum, Rederlaag ZWO-019 
29-09-2017 Oefening ’t Kleine Veer 1 Zwolle, IJssel ZWO-019 
13-01-2018 Oefening Hoogwater Zwolle, IJssel ZWO-019 

 

De volgende inzetten en oefeningen hebben wij helaas niet kunnen doen: 

Datum Inzet Locatie Oorzaak 
01-07-2017 G-parade Hardenberg, Vecht Afgelast door organisatie 
30-09-2017 Vechtrace Gramsbergen, Vecht Onvoldoende aanmeldingen 
   uitbesteed aan RB Wierden 
22-12-2017 Roeitocht Serious Request Zwolle, IJssel Afgelast door organisatie 
14-06-2018 Oefening ’t Kleine Veer 2 Zwolle, IJssel Afgelast door organisatie 
 
Verklaring van de ingezette eenheden: 
ZWO-019/119: Eigen snelle boot RBZ TinnSilver 550R 
ZWO-118: Eigen langzame boot RBZ Mulder & Rijke reddingsvlet 
HST-118: Langzame boot RB Hasselt Rubberboot 
NVN-018: Langzame boot RB Nijeveen Mulder & Rijke reddingsvlet 
DVT-119: Snelle boot RB Deventer TinnSilver 550R 
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Toelichting op de inzetten 

De Wijthmenerplas inzet wordt erg gewaardeerd vanuit Gemeente Zwolle. Vanaf seizoen 2017/18 is er ook op de zaterdagen 
toezicht gehouden op de Wijthmenerplas. Er wordt gestreefd om de Wijthmenerplas inzet een RVR-brede inzet te maken 
vanaf seizoen 2018/19. Helaas is een nieuwe post voor het toezicht houden nog niet van de grond, maar vele gesprekken 
zijn nog altijd gaande. Tot die tijd moet er gekeken worden naar een extra ruimte in het beheerdersgebouw. Daarnaast is er 
een nieuw inzetprotocol ingevoerd waarbij er gebruik wordt gemaakt van ‘static’ posten op één punt op de Wijthmenerplas 
in plaats van looppatrouilles. Lake Side heeft dit jaar de lunches verzorgd.   

Nieuwe inzetten van dit verenigingsjaar waren de wandeldriedaagse in Dalfsen, Hassailt, de obstakel run in Hattem en het 
Veldtrip festival. Deze inzetten zijn goed verlopen en we hopen, indien mogelijk, dat ook deze inzetten jaarlijks terugkerend 
worden. 

Afgelopen verenigingsjaar zijn veel leden en eenheden uit de RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades)1 en 
daarbuiten ons komen ondersteunen bij het preventief toezicht houden. Andersom zijn ook wij aanwezig geweest bij een 
aantal inzetten van de reddingsbrigades uit de regio. 

Om de professionaliteit van onze vereniging te vergroten en de veiligheid van onze leden te garanderen tijdens inzetten is 
in februari 2017 een beleidsnotitie opgesteld. In deze beleidsnotitie staan diplomaverwachtingen, leeftijdseisen en 
kledingvoorschriften beschreven.  

 

2.2 Opleidingen 

In april 2017 is gestart met opleiding (junior) Lifeguard Open Water. Hiervoor zijn op 16 september 2017 7 kandidaten 
geslaagd voor de opleiding junior Lifeguard Open Water en 1 kandidaat voor de opleding Lifeguard Open water. Vanaf maart 
2018 is gestart met de opleiding tot junior Lifeguard Open Water en Lifeguard Open Water. Deze opleiding is ook 
opengesteld voor leden vanuit de RVR. Met deze opleidingen zijn in totaal zeven leden gestart. De instructeurs worden 
bedankt voor hun inzet voor het opzetten van deze opleiding en hieraan een vervolg te geven in het seizoen 2017/18.  

In juni 2018 is gestart met een opleiding voor het klein vaarbewijs 1. Met deze opleiding zijn zes leden gestart.  

Daarnaast hebben twee leden de opleiding tot Officier van Dienst – Reddingsbrigade in dit verenigingsjaar afgerond.  

De herhaling voor MFA-cursus bestond ook dit jaar weer uit twee avonden. Eén avond is in Raalte georganiseerd. Aan deze 
opleiding hebben 17 leden deelgenomen en zijn geslaagd voor hun herhalingscursus. 

Naast de herhaling van de MFA-cursus is ook een Oranje Kruis cursus gegeven. Vijf leden hebben deze cursus gevolgd en 
hiervan zijn 3 kandidaten geslaagd en twee kandidaten zullen hiervoor hun examen nog afleggen. 

. 

2.3 De Tinn Silver 

Op 18 maart 2017 is het bepalende bericht binnengekomen over het voortbestaan van de nationale reddingsvloot (NRV). 
De NRV is een vloot van boten vanuit verschillende reddingsbrigades die ingezet kunnen worden bij grote overstromingen. 
Onze Tinn Silver, ZWO-019, was onderdeel van deze vloot. Van de 26 veiligheidsregio’s hebben er 10 aangegeven niet 
samen te willen werken met de reddingsbrigade voor de vorming van de verplichte reddingseenheden. Veiligheidsregio 
IJsselland heeft aangegeven verder te willen met de brandweer in plaats van de reddingsbrigade. Hierdoor liep ons 
bruikleenovereenkomst voor de Tinn Silver af per 31 december 2017. Echter is in de BAV van 30 november 2017 besloten 
tot overname van de Tinn Silver en deze is overgenomen per 1 april 2018. Op 26 april 2018 heeft de directeur van 
Reddingsbrigade Nederland, Koen Breedveld, de Tinn Silver overhandigd aan onze brigade. De boot zal nog het nieuwe 
roepnummer ZWO-119 krijgen bij een volgende onderhoudsbeurt. 

 

  

                                                           
1 RVR = Regionale Voorziening Reddingsbrigades. RVR IJsselland-Twente omvat RB’s Deventer, Enschede, Hasselt, Raalte, Staphorst, 
Wierden, Zwartsluis, Zwolle 
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2.4 Andere activiteiten 

Op 18 november 2017 is een activiteit jeugdvaren georganiseerd door Preventie en Hulpverlening. Alle jeugdleden mochten 
meevaren en het werk van preventie en hulpverlening ervaren.  

Van 17 t/m 19 december 2017 heeft een team van Zwolle meegevaren op de Tinn Silver met Serious Rescue. Op 
maandagochtend kwamen de 36 reddingsbrigade boten aan in Zwolle, waarna ze met auto’s verder zijn gereden naar het 
eindpunt in Apeldoorn. In Apeldoorn is een cheque van €17.516,23 overhandigd aan Serious Request. 

Op 10 maart 2018 is in het kader van NLDoet een vlet-renovatie-dag georganiseerd. Onze vlet is op deze dag en de dagen 
daarna door een aantal leden opgeknapt. Helaas hebben zich van buiten de reddingsbrigade geen mensen aangemeld. 

Voor het bevrijdingsfestival is op 14 april 2018 een thema-avond georganiseerd voor de EHBO-vereniging en de 
reddingsbrigade. Er kwamen gastsprekers uitleg geven over de veiligheid en organisatie van veiligheid op een evenement. 
Een aantal leden van de reddingsbrigade Zwolle waren hierbij aanwezig.  
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3. Afdeling Opleidingen 
 

3.1 Samenstelling afdeling 

De commissie bestond het gehele seizoen uit de volgende leden: 

Technisch team: Jentje Breeuwsma 

Benni Kniest 

Albert Jan Pool 

Namens het bestuur:  Rebekka Faber 

 

3.2 Vergaderingen 

Op donderdag 31 augustus 2017 is er een instructeursvergadering geweest. Hierin is het afgelopen jaar geëvalueerd en 
komende verenigingsjaar 2017-2018 besproken. 

 

3.3 Seizoen 

 

3.3.1 Verloop seizoen: 

Dit seizoen waren de trainingsavonden gestart op 7 september 2017 en afgesloten op 26 april 2018. De trainingsavonden 
waren iedere donderdagavond van 18.30 – 21.30 uur, met uitzondering van donderdag 28 december 2017. De locatie was 
zwembad De Vrolijkheid. De lessen in het bad zijn verzorgd door 18 kaderleden. De theorielessen werd verzorgd door Jentje 
Breeuwsma. De EHAD-lessen werden verzorgd door Joke Scholten en gecoördineerd door Michelle Nijhof. 

 

3.3.2 Bijzondere avonden 

Op de volgende avonden was er geen reguliere trainingsavond, maar vond een alternatieve activiteit plaats: 

- 19 oktober 2017 Clubkampioenschappen 
- 4 januari 2018 Nieuwjaarsduik 
- 19 april 2018 Examens 
- 26 april 2018 Afsluitingsavond  

 

3.3.3 Kaderavond 

Het zwemseizoen is door de kaderleden en bestuur afgesloten met een buffet op 25 mei 2018. Deze avond was samen met 
leden die drie of mee avonden als vrijwilliger hebben geholpen bij inzetten voor de afdeling preventie en hulpverlening. De 
locatie was Speeltuin Vereniging Assendorp. 

 

3.3.4 Instructeursavond 

Op 14 december 2017 vond tijdens het derde lesuur een instructeursavond plaats. Hierbij werd de praktijk behandeld van 
de nieuwe opleidingslijn. De instructie werd verzorgd door Jontsy Lootens. 

 

3.3.5 Examens 

De examens zijn gehouden op donderdag 19 april 2018. Alle 38 kandidaten zijn geslaagd. Daarnaast zwommen vier 
kandidaten af voor het A-diploma of certificaat. 
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Het overzicht met behaalde diploma’s is als volgt: 

- 4x Junior Redder 1 
- 6x Junior Redder 3 
- 5x Junior Redder 4 
- 5x Zwemmend Redder 1 
- 4x Zwemmend Redder 2 
- 4x Zwemmend Redder 3 
- 5x Zwemmend Redder 4 
- 4x Life Saver 2 
- 1x Life Saver 3 
- 2x A-diploma 
- 2x Certificaat van Reddingsbrigade Zwolle 

 

3.3.6 A-diploma: 

Alle kinderen die lessen volgden voor hun A-diploma, hebben hun A-diploma behaald. Er zijn geen nieuwe kinderen voor 
de lessen aangenomen. De reden hiervoor is te weinig bevoegde instructeurs die het A-diploma mogen lesgeven. 

 

3.4 Arbo 

 

3.4.1 Wat verstaan we onder ARBO 

Onder ARBO wordt in het geval van de Reddingsbrigade Zwolle verstaan, dat er aandacht is voor onveilige situaties, toezicht 
en EHBO binnen de kaders van de Arbowetgeving.  

Naast de Arbowetgeving geeft de vereniging ook te maken met WHvBZ (Wet Hygiëne veiligheid Badgelegenheden en 
Zweminrichtingen). Het Bestuur en de technische leiding streven ernaar om op een zo acceptabel mogelijke manier, toch 
een zo veilig mogelijke situatie te scheppen en in stand te houden tijdens vooral de trainingsavonden in zwembad de 
Vrolijkheid op de donderdagavond.  

 

3.4.2 Beweegbare bodem 

Ook dit seizoen is er weer goed op gelet dat de beweegbare bodem alleen bediend wordt door kaderleden en op het moment 
dat er niet in het water wordt zwemmen. Dit wordt dan ook alleen gedaan tussen de lesuren door. 

 

3.4.3 Verloop seizoen 2017-2018 incidenten – de grote lijnen. 

Evenals voorgaande seizoenen zijn er alleen incidenten gesignaleerd waarvan de oorzaken zijn terug te voeren op 
kernbegrippen als haast, onzorgvuldigheid, onoplettendheid en onbehoorlijk gedrag. Enkele voorbeelden: 

- Uitglijden op de kant 
- Verbaal geweld in kleedzaal 
- Hoofden tegen elkaar tijdens rugzwemmen 

Het is belangrijk dat na zo’n incident met de betreffende leerling wordt gesproken hoe dit kon gebeuren en hoe dit kon 
worden voorkomen. Er zijn dit seizoen geen incidenten gemeld. 
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4. Afdeling Promotie 
 

4.1 Inzamelingsacties 

Spek de Kas 

Actie van Jumbo Supermarkten in Zwolle. Van 9 oktober t/m 2 december konden klanten scankaartjes t.w.v. €0,10 doneren 
aan diverse verenigingen uit Zwolle. Deze actie leverde onze vereniging een bedrag van €1.217,90 op. 

Rabobank Clubkascampagne 

Eind maart konden leden van de Rabobank IJsseldelta stemmen welke verenigingen door de Rabobank financiële steun 
mochten verwachten. Onze brigade kon op 15 april een cheque t.w.v. maar liefst €2.694,10 in ontvangst nemen tijdens de 
feestelijke uitreiking bij de 10 mijl van Zwolle-Zuid. 

 

4.2 Opendagen en demonstraties 

- 26 oktober 2017  Promotionele activiteit in Winkelcentrum Stadshagen t.b.v. Spek de Kas. 
- 25 november 2017  Promotionele activiteit in Winkelcentrum Hogekampsweg t.b.v. Spek de Kas 
- 27 juni 2018   Promotionele activiteit in Openluchtbad tijdens Zwem 4daagse.  

 

4.3 Ontwerp logo t.b.v. 100-jarig bestaan 

Voor het 100 jarig bestaan van onze reddingsbrigade is onderstaand logo ontworpen: 

 

4.4 Club van 100 

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan is de Club van 100 in het leven geroepen. Het doel is om bij 100 plekken in Zwolle 
een spaarpot te plaatsen, waar mensen geld kunnen doneren, dat ten goede komt aan het vrijwilligerswerk van onze 
vereniging 

 

4.5 NLDoet 

Tijdens de landelijk actie van NLDOET hebben leden van onze brigade groot onderhoud aan de reddingsvlet ZWO118 
uitgevoerd. 
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4.6 Social Media 

Gedurende het gehele seizoen heeft de Afdeling Promotie (i.s.m. Afd. Preventie & Hulpverlening) uitingen verzorgd op haar 
social media-kanalen Facebook, Twitter, Instagram (sinds januari 2018) en de website www.reddingsbrigade-zwolle.nl. Via 
deze kanalen is vele malen actueel verslag gedaan van evenementbewakingen en activiteiten van de diverse afdelingen 
van de vereniging. 

 

4.7 Nieuwsbrief 

In het afgelopen seizoen verstuurde de Afdeling Promotie 9 nieuwsbrieven. Deze zijn terug te vinden op de website: 
https://www.reddingsbrigade-zwolle.nl/promotie/nieuwsbrief/. 

 

4.8 Rookworstactie 

In november is wederom een rookworstactie georganiseerd. De opbrengst is te vinden in het financieel verslag. 

 

4.9 Overige activiteiten 

- Interview De Stentor voor artikel over einde deelname aan Nationale Reddingsvloot. Link naar artikel:  
https://tinyurl.com/stentor-RBZ 

- Fotoverslagen van inzetten, wedstrijden en examens, te vinden op de website en Facebook. 

- Ontwerp en realisatie van sleutelhangers met logo van 100 jarig jubileum, uitgedeeld aan alle geslaagde 
examenkandidaten. Tevens verkoop voor €2,50 per stuk. 
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5. Afdeling Sport en Spel 
De afdeling sport en spel organiseert leuke activiteiten voor onze leden. Daarnaast doen wij met ons (wedstrijd)team mee 
aan verschillende wedstrijden die wij of brigades uit onze regio organiseren. Wij hebben een junioren- en een senioren 
wedstrijdteam dat elke donderdagavond traint.  

Trainers jeugd wedstrijdteam: Joke van Balen en Renate Doeve 

Ploegleiders jeugd wedstrijdteam: Joke van Balen en Renate Doeve 

Trainer senioren wedstrijdteam: Louis van den Berg 

Ploegleiders senioren wedstrijdteam: Joke van Balen, en na haar afreden heeft Diede Spel haar functie overgenomen.  

 

Het afgelopen seizoen hebben wij aan de volgende activiteiten meegedaan: 

 
Donderdag 19 oktober 2017  – Clubkampioenschappen  

Met als opzet het draaiboek en de onderdelen van de Vijfkamp werden bij de eerste twee lesuren de clubkampioenschappen 
georganiseerd. Alle kinderen zwommen tegelijk met kinderen van hun eigen diploma. Aan het eind van de avond ontvingen 
alle kinderen een certificaat met daarop hun gezwommen tijden. We hoopten met deze avond kinderen te enthousiasmeren 
voor de vijfkamp in Hasselt. We hebben veel positieve reacties gehad op deze avond dus we zullen dit zeker meenemen in 
de voorbereidingen voor volgend zwemseizoen! 

 

Zaterdag 4 november 2017 – Vijfkamp Hasselt te Genemuiden 

Vandaag hebben we meegedaan aan de vijfkamp van Hasselt waarbij Reddingsbrigade 
Hasselt, Raalte, Staphorst, Zwartsluis en Zwolle tegen elkaar zwemmen. Na de 
lijnreddingen van de dames waarbij zij 3e van de 4 zijn geworden en de mannen 3e van 
de 5 was het tijd voor een pauze. De wedstrijd was erg gezellig en werd afgesloten met 
een nipte 5e plaats.   

 

Zaterdag 18 november 2017 – Avondmarathon Zwolle  

Na een lange avond vol gezelligheid en een grote sportieve inzet sloten we de wedstrijd 
af met een 11e plaats! 20.450 meter stond er op de teller toen het eindsignaal ging. Dat 
we zo hoog zijn geëindigd met 15 teams maakte de pijn van het verliezen van meters door 
het rad iets minder pijnlijk 😉  

 

Zaterdag 25 november 2017 – Rayonwedstrijden Oost  

Dit jaar lag de organisatie van de rayonwedstrijden Oost in handen van Reddingsbrigade 
Staphorst maar werd er toch in ons eigen zwembad gezwommen! Met een gemengd team 
hebben we meegezwommen bij de heren en genoten van een sportieve wedstrijd.  

 
Donderdag 30 november 2017 – Pietenavond  

Ook dit jaar zijn ze weer langs bij ons langs geweest. 

Twee pieten maakten het weer tot een gezellig feest.  

Daar waar de een al wat wijsheid had van voorgaande jaren, had de ander nog wat last van wilde haren. 

Nadat ze kwamen storen tijdens de les, was het tijd voor pepernoten en iets te drinken uit de ranjafles. Zelfs voor de grote 
kinderen waren er pepernoten, dank jullie wel pieten, we hebben weer genoten!  
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Zaterdag 3 maart 2018 – NK SERC te Zwolle 

Dit jaar hebben wij weer met twee seniorenteams mee kunnen doen aan deze mooie wedstrijd. Na twee spannende rondes 
behaalde Zwolle 2 een 12e plaats en mocht Zwolle 1 door naar de finales vanwege het behalen van een 6e plaats! In de 
finale werd het team helaas laatste maar dat mocht de pret niet drukken! Het was pas de tweede keer dat wij als brigade 
mee doen aan deze wedstrijd dus dit belooft iets moois voor de toekomst! 

 
Zondag 25 maart 2018 – NK Lifesaving te Boxtel 

Met een damesteam van 6 zwemmers hebben wij meegedaan aan de 6 team 
onderdelen van het NK Lifesaving. Daarnaast hebben we in 3 duo’s mee gedaan aan 
de line-throw. Hierbij zijn alle 3 de teams gefinished! De 5e tijd was de snelste tijd van 
Zwolle met maar liefst 25.16, de 6e tijd was ook voor Zwolle met 32.47. Het 3e duo 
sloot de finish tijden af met 44.15 en behaalde hiermee een 13e plaats van de 23 te 
vergeven plekken.  

 
Vrijdag 1 juni 2018 – Eind barbecue wedstrijdteam senioren 

Na al het harde trainen heeft het wedstrijdteam het seizoen gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. Tijdens deze 
avond hebben we afscheid genomen van zwemmer en ploegleider Joke van Balen en zwemmer Michelle van Nieuwe 
Amerongen. We hopen dat zij beide nog eens kunnen aansluiten bij een wedstrijd! 
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6. Financieel Jaaroverzicht 
 

Enkelvoudige jaarrekening 2017-2018 

Reddingsbrigade Zwolle te Zwolle. 

 

Jaarrekening 

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Balans per 30 juni 2018 

2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017-2018 

3. Grondslagen van de financiële verslaggeving 

4. Toelichting op de balans per 30 juni 2018 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017-2018 

 

6.1 Algemeen 

 

Doelstelling 

De vereniging Reddingsbrigade Zwolle, gevestigd te Zwolle, is opgericht op 24 augustus 1918. De vereniging heeft ten doel 
het bevorderen van eerste hulp aan drenkelingen en het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood, één en ander 
in ruimste zin genomen. 

 

Boekjaar 

Het boekjaar loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. 

 

Samenstelling van het bestuur per einde verslagjaar 

(voor mutaties gedurende het verslagjaar verwijzen wij naar het bestuursverslag) 

Voorzitter       : S. Bos 

Secretaris       : vacant 

Penningmeester      : R.W.M. Pot 

Bestuurslid Preventie en Hulpverlening    : A.G.L. Aaij 

Bestuurslid Opleidingen     : R. Faber 

Bestuurslid Promotie      : P. Duijf 

Bestuurslid Sport en Spel     : R. Doeve 
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6.2 Balans per 30 juni 2018 

 

ACTIVA 30-6-2018 30-6-2017
€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Reddingsboten [1] 19.950           -                 

19.950           -                 

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren [2] 11.922           -                 
Overige vorderingen
en overlopende activa [3] 5.578             4.698             

17.500           4.698             

Liquide middelen [4] 17.311           34.984           

54.761           39.682           

PASSIVA

Eigen vermogen
Exploitatiereserve [5] 17.589           11.271           

17.589           11.271           

Fondsen
Bestemmingsfondsen [6] 34.924           28.411           

34.924           28.411           

Kortlopende schulden
Crediteuren 2.247             -                 
Overige schulden 
en overlopende passiva -                 -                 

2.247             -                 

54.761           39.682            
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6.3 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017-2018 

 

Begroting Realisatie Realisatie
2017-2018 2017-2018 2016-2017

€ € €

Afdeling Opleidingen [7] 7.350                  7.093                  6.481                  
Afdeling Sport en Spel [8] 570                     2.128                  1.661                  
Afdeling Promotie 150                     1.691                  1.281                  
Afdeling Preventie en Hulpverlening [9] 7.650                  11.452                11.380                
Algemene kosten [10] 3.275                  3.479                  2.927                  
Voorzieningen -                     3.750                  -                     
Diverse lasten 100                     -                     -                     
Financiële lasten 200                     183                     185                     

Lasten 19.295                29.775                23.914                

Opbrengsten contributie 4.500                  4.330                  4.678                  
Opbrengsten afdeling Opleidingen 5.400                  4.930                  5.627                  
Opbrengsten afdeling Sport en Spel -                     840                     825                     
Opbrengsten afdeling Promotie 1.000                  2.336                  1.749                  
Opbrengsten afdeling Preventie en 
hulpverlening 8.000                  30.605                10.267                
Mutatie onderhanden projecten -                     3.000                  -                     
Overige opbrengsten -                     296                     915                     
Financiële baten -                     7                         57                       
Baten 18.900                46.343                24.118                

Resultaat voor resultaatbestemming -395                   16.568                204                     

Resultaatbestemming

Toegevoegd aan het bestemmingsfonds:
Bij: Fonds Jubileumjaar -                     1.000                  3.266                  
Bij: Fonds Preventie en Hulpverlening -                     3.000                  -                     
Bij: Fonds Tinn Silver -                     6.000                  -                     
Bij: Fonds Jeugd -                     -                     -                     
Bij: Fonds Polo's -                     250                     -                     

-                     10.250                3.266                  

Exploitatieresultaat ten laste/ gunste 
van exploitatiereserve -395                   6.318                  -3.062                 
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6.4 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

6.4.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform de in Nederland aanvaarde richtlijnen voor financiële verantwoordingen. Hierbij 
worden onder andere alle kosten en opbrengsten in de staat van baten en lasten verantwoord, waarna via 
resultaatbestemming toevoeging of onttrekking plaatsvindt op of aan de bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen of het 
eigen vermogen.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarden. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

6.4.2 Stelselwijziging 

Het financieel jaaroverzicht 2017-2018 is opgesteld op basis van het factuurstelsel en de vergelijkende cijfers zijn opgesteld 
op basis van het kasstelsel. Deze stelselwijziging is doorgevoerd om de leden een beter inzicht te geven in de 
vermogenstoestand van de vereniging en dat hieruit beter de rechten en verplichtingen van de vereniging blijken. Dit in 
overeenstemming met artikel 17 lid 2 van de statuten. De impact van deze wijziging bedraagt € 5.903 positief op het resultaat 
2017-2018. 

 

6.4.3 Waardering 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de schatte economische 
levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

De afschrijvingspercentages bedragen: 

Reddingsboten 20% 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarden en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Overige activa en passiva  

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. 
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6.4.4 Resultaatbepaling 

 

Baten 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten 
op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn  overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen 
wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot 
dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te 
verrichte dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

 

Overige bedrijfskosten  

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Rentebaten en -lasten  

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden 
betaalde en te betalen rente. 
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6.5 Toelichting op de balans per 30 juni 2018 

Toelichtingen op de balans 

 

[1] Materiële vaste activa
Reddings-
boten

Stand per 1 juli 2017 -                   
Investeringen 21.000             
Afschrijvingen -1.050              
Stand per 30 juni 2018 19.950             

[2] Handelsdebiteuren 30-6-2018 30-6-2017
Handelsdebiteuren 15.672             -                   
Af: Voorziening -3.750              -                   

11.922             -                   

Er is een voorziening voor onïnbare debiteuren getroffen van EUR 3.750.

[3] Overige vorderingen en overlopende activa
Wijthmenerplas 3.000               -                   
NK Lifesaving -                   2.095               
NK SERC 1.618               1.521               
Rayonwedstrijden 847                  832                  
Door te belasten opleidingskosten 113                  250                  

5.578               4.698               

[4] Liquide middelen
Rabobank betaalrekening 2.284               3.714               
Rabobank spaarrekening 13.099             31.092             
Kas 1.928               178                  

17.311             34.984             

[5] Eigen vermogen

Exploitatiereserve 2018 2017
Stand per 1 juli 11.271             30.833             
Resultaatsbestemming 6.318               -3.062              
Onttrekking t.b.v. Fonds Tinn Silver -                   -16.500            
Stand per 30 juni 17.589             11.271             

[6] Bestemmingsfondsen 30-6-2017 Toevoeging Onttrekking 30-6-2018
Fonds Tinn Silver 16.500             6.000               2.550               19.950             
Fonds Preventie en Hulpverlening 3.800               3.000               3.800               3.000               
Fonds Jubileumjaar 5.000               1.000               390                  5.610               
Fonds Jeugd 2.111               -                   38                    2.073               
Fonds Polo's 1.000               250                  1.000               250                  
Fonds Rabobank 'Clubkas Campagne' -                   2.694               -                   2.694               
Fonds Jumbo 'Spek de Kas' -                   1.347               -                   1.347               

28.411             14.291             7.778               34.924              

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huurverplichting 

De Reddingsbrigade Zwolle is voor onbepaalde tijd een verplichting aangegaan tot het betalen van huur voor een loods 
aan de Heinoseweg te Zwolle voor een bedrag van jaarlijks € 4.800,-. 
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6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017-2018 

Toelichtingen op de staat van baten en lasten 

Begroting Realisatie Realisatie
2017-2018 2017-2018 2016-2017

€ € €
[7] Afdeling Opleidingen
Badhuur kosten 6.300                           6.402                           6.158                           
Opleidingskosten EHAD 150                                165                                -                                 
Opleidingskosten kader 150                                108                                -                                 
Examengelden diploma's 500                                178                                302                                
Examenkosten divers 250                                240                                21                                   

7.350                           7.093                           6.481                           

[8] Afdeling Sport en Spel
Regiow edstrijden 220                                225                                297                                
Vierkamp -                                 241                                -                                 
Sport en Spel 150                                18                                   -                                 
Sinterklaas/ kerstattentie 200                                281                                153                                
Avondmarathon -                                 1.364                           1.211                           

570                                2.128                           1.661                           

[9] Afdeling Preventie en Hulpverlening
Bew akingskosten 350                                1.918                           541                                
Benzinekosten 400                                413                                214                                
Onderhoudskosten 500                                2.581                           3.136                           
Reiskosten 250                                149                                81                                   
Huurkosten 4.800                           4.800                           4.800                           
Opleidingskosten MFA -                                 1.539                           1.948                           
Oefenkosten 600                                163                                -                                 
Kaderscholing 250                                59                                   539                                
Kaderavond bew akingsgroep 500                                420                                -                                 
Kleding -                                 910                                122                                
Afschrijving reddingsboten -                                 1.050                           -                                 

7.650                           14.002                        11.380                        
Dekking Fonds Preventie en Hulpverlening -                                 -2.550                          -                                 

7.650                           11.452                        11.380                        

[10] Algemene kosten
Algemene verzekeringen 675                     516                     516                     
Kaderavond 500                     623                     350                     
Bondscontributie afdracht 1.100                  1.054                  1.103                  
Administratiekosten 100                     241                     232                     
Vergaderkosten bestuur (reiskosten) 600                     575                     433                     
Overige bestuurskosten 300                     470                     293                     

3.275                  3.479                  2.927                   
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7. Overige gegevens 
 

7.1 Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden is als volgt: 

Functie JAAR A JAAR B JAAR C Naam Bestuurslid sinds 

Voorzitter  X  Stefan Bos 30-11-2017 

Secretaris X   Vacant - 

Penningmeester   X René Pot 18-11-2014 

Afdeling Opleidingen X   Rebekka Faber 15-11-2016 

Afdeling Preventie en Hulpverlening   X Anneloes Aaij 15-11-2016 

Afdeling Promotie  X  Paul Duijf 12-12-2011 

Afdeling Sport en Spel X   Renate Doeve 18-11-2014 

Algemeen bestuurslid (1)   X Vacant - 

Algemeen bestuurslid (2)  X  Vacant - 

Jaar van aftreden 2018 2019 2020   

Jaar van aftreden  2021 2022 2023   

 

7.2 Leden aantallen 

Het verloopoverzicht van de ledenaantallen is op de verschillende peilmomenten als volgt: 

Verenigingsjaar 2017-2018 

 1-7-2017 30-6-2018 1-7-2018 

Leden tot 15 jaar 36 37 28 

Leden van 15 tot 18 jaar 9 9 10 

Leden van 18 jaar en ouder* 59 59 57 

Totaal 104 105 95 

* In deze stand zitten 6 bestuursleden en 9 leden van verdienste. 

 

Verenigingsjaar 2016-2017 

 1-7-2016 30-6-2017 1-7-2017 

Leden tot 15 jaar 30 41 36 

Leden van 15 tot 18 jaar 9 9 9 

Leden van 18 jaar en ouder* 59 61 59 

Totaal 98 111 104 

* In deze stand zitten 9 bestuursleden en 9 leden van verdienste. 
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Ondertekening bestuur 
Vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Reddingsbrigade Zwolle en ondertekend door het bestuur van de 
Reddingsbrigade Zwolle op 13 november 2018 te Zwolle. 

 

 

 

             

S. Bos      R.W.M. Pot 

Voorzitter     Penningmeester 

 

 

 

           

R. Faber      A.G.L. Aaij 

Bestuurslid Opleidingen    Bestuurslid Preventie en Hulpverlening 

 

 

 

           

P. Duijf      R. Doeve 

Bestuurslid Promotie    Bestuurslid Sport en Spel 

 


