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1. Bestuursverslag 
 

1.1 Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur van de Reddingsbrigade Zwolle was in het verenigingsjaar 2021-2022 als 
volgt: 

Voorzitter       René Doorn 

Penningmeester       Jontsy Lootens – ad interim 

Secretaris       Renate Doeve 

Bestuurslid Opleidingen     Rebekka Faber 

Bestuurslid Preventie en hulpverlening    Hans Doeve 

Bestuurslid Promotie      Niet ingevuld 

Bestuurslid Sport & Spel     Niet ingevuld 

Bestuurslid Algemeen      Niet ingevuld 

 

1.2 Periode 

Dit jaarverslag ziet toe op het verenigingsjaar beginnend op 1 juli 2021 en eindigend op 30 juni 2022. 

 

1.3 Vergaderingen 

In het afgelopen jaar zijn wij 12 keer regulier samengekomen. Dit bij één van de bestuursleden thuis of digitaal. 
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur niet apart nog vergaderd. Er is een Algemene Vergadering gehouden 
op 31 augustus 2021 en een Bijzondere Algemene Vergadering op 10 november 2021. 

Rayonvergaderingen 

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

Bondsvergaderingen 

Op 13 april 2022 is er een Beleidsvoorbereidende Vergadering van de bond geweest in Nijkerk en een AV op 
21 mei in Zeist. 

Overleg gemeente Zwolle 

Met de gemeente Zwolle is overleg geweest over de voortgang en de vergoedingen inzake toezicht en 
hulpverlening aan de Wijthmenerplas en deze keer niet over de  Milligerplas door dat de Reddingsbrigade 
Hasselt een aparte uitnodiging had. 

 

1.4 Optisport en de verenigingsruimte 

Er is geen bijzonder contact geweest met Optisport gedurende het seizoen/jaar en is er af en toe contact 
geweest met de andere gebruikers van het zwembad over het gebruik van de verenigingsruimte.. 
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1.5 COVID-19 

De RBZ heeft covid aardig doorstaan financieel en hebben we af gelopen seizoen weinig last gehad. 

Er is gelukkig normaal gezwommen en toch ook nog een aantal inzetten gedaan gedurende het seizoen, 
hopelijk gaat dit de komende tijd ook nog zo door. Zolang er geen verdere richtlijnen bij komen gaan we zo 
verder. 

 

1.6 Bestuur 

Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, een secretaris, een bestuurslid Opleidingen en een 
bestuurslid Preventie & Hulpverlening en een Algemeen Bestuurslid (ad-interim penningmeester). Na deze 
vergadering hopen  we een nieuwe penningmeester te hebben en een bestuurslid promotie, echter hebben de 
bestuursleden secretaris en opleidingen aangegeven tijdens deze vergadering te zullen stoppen met hun 
functie. Dit zal natuurlijk erg gevoeld gaan worden door het overgebleven bestuur en zal deze in het vervolg 
dus gaan letten op hun prioriteiten en dit kan betekenen dat het bestuur niet voor alles meer de tijd heeft en er 
misschien onderwerpen blijven liggen. 

Daarnaast staan we nog steeds voor de uitdaging van dalende (jeugd) leden. We hebben hier nog geen 
werkende oplossing voor gevonden, ondanks wat acties die hiervoor hebben plaats gevonden. 

 

Wie komt het bestuur versterken? 
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2. Afdeling Preventie en Hulpverlening 
 

2.1 Samenstelling afdeling 

De commissie bestond het gehele seizoen uit de volgende leden: 

- Albert Jan Pool 
- Harry Vermeulen 
- Mark Duijf 
- Hans Doeve, namens het bestuur 

 

2.2 Vergaderingen 

Doordat er nog steeds Corona perikelen zijn is er verschillende keren via teams of fysiek vergaderd. 

Op verschillende momenten zijn verschillende vergadermomenten geweest om de afdeling Preventie en 
Hulpverlening operationeel draaiende te houden. Daarnaast zijn er een aantal vergaderingen geweest binnen 
de RVR om de samenwerking tussen de verschillende brigades te vergroten. 

 

2.3 Inzetten en oefeningen  

De Reddingsbrigade Zwolle is het afgelopen verenigingsjaar (preventief) aanwezig geweest bij  veel 
evenementen op diverse locaties. Hierbij valt te denken aan de Sinterklaasintocht in Zwolle, de Roeiwedstijden, 
het Bevrijdingsfestival Overijssel, de Mudrun in Gramsbergen en op de Wijthmenerplas.  

Daarnaast is besloten om geen invulling te geven aan een inzet overdag voor Buro Ruis, na inventarisatie 
waren hiervoor te weinig vrijwilligers. De Nieuwjaarsduiken zijn dit jaar niet doorgegaan vanwege de corona 
beperkingen. 

Een uitdaging is wel steeds om voldoende vrijwilligers te krijgen/werven voor de verschillende inzetten. Als er 
een aanvraag voor inzet komt wordt, nadat er een offerte is goedgekeurd door de organisatie, actief geworven 
onder de vrijwilligers. Dit kan actief door persoonlijk te vragen maar ook in de groeps-app voor de inzetten. 

 

2.4 Opleidingen 

Er is gestart met een opleiding schipper die in oktober zal worden afgerond. 

De herhaling voor MFA-cursus bestond ook dit jaar uit één dag. Aan deze opleiding hebben 7 leden 
deelgenomen en zijn geslaagd voor hun herhalingscursus. Wel is besloten om deze cursus niet meer te geven, 
de cursusleider stopt en de deelnemers is aangegeven dat er zelf op zoek gegaan moet worden naar een 
ander EHBO- aanbieder. 
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3. Afdeling Opleidingen 
 

3.1 Samenstelling afdeling 

Namens Bestuur: Rebekka Faber 

Technisch team: Jentje Breeuwsma 

Praktijkbegeleider: Evelien Cornelissen en René Doorn 

 

3.2 Vergaderingen 

Donderdag 26 augustus 2021 in de verenigingsruimte van zwembad De Vrolijkheid. 

 

3.3 Seizoen 

3.3.1 Verloop seizoen: 

Dit seizoen waren de trainingsavonden gestart op 02-09-2021 en geëindigd op 29-04-2022. De 
trainingsavonden waren op de donderdagavond van 18.30 – 21.30 uur. Locatie was zwembad Optisport De 
Vrolijkheid. De lessen in het zwembad zijn verzorgd door 12 kaderleden. Theorie werd verzorgd door Jentje 
Breeuwsma. 

Lesgroepen: 

Dit seizoen startten we met de volgende les- en zwemgroepen: 

- Junior Redder 1 en 2 
- Junior Redder 3 
- Zwemmend Redder 1 en 2 
- Zwemmend Redder 2 
- Zwemmend Redder 4 (1 jeugdgroep en 1 volwassengroep) 
- Lifesaver 1 
- Lifesaver 2 
- Trimploeg 
- Wedstrijdploeg 
- Ouderzwemmen 

Na de examens van 04-11-2021 zag de lesindeling er als volgt uit: 

- Junior Redder 1, 2 en 3 
- Junior Redder 2 en 4 
- Zwemmend Redder 1, 2 en 3 
- Zwemmend Redder 4 (volwassengroep) 
- Lifesaver 1 
- Lifesaver 1 en 2 
- Lifesaver 2 en 3 
- Trimploeg 
- Wedstrijdploeg 
- Ouderzwemmen 

Corona: 

Vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus zijn de lessen van 02-12-2021 tot en met 13-01-2022 
geannuleerd. Dit waren in totaal 5 zwemavonden. Leden zijn hierover per mail op de hoogte gebracht. 

Examens: 

Door de corona-maatregelen waren de examens van april 2020 en april 2021 geannuleerd. Dit seizoen vonden 
daarom 2 examenmomenten plaats. Op 04-11-2021 deden leden examen voor het diploma waarmee ze in 
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september 2020 zijn gestart. Nieuwe leden deden examen voor een certificaat. Er werd examen gedaan voor 
de volgende diploma’s. Alle kandidaten zijn geslaagd. 

- 13x Verschillende certificaten Reddingsbrigade Zwolle 
- 2x Junior Redder 2 
- 4x Junior Redder 3 
- 2x Zwemmend Redder 1 
- 3x Zwemmend Redder 2 
- 7x Zwemmend Redder 4 
- 2x Lifesaver 1 
- 2x Lifesaver 2 

Op 21-04-2022 vond het jaarlijkse examen plaats. De volgende examens werden afgelegd: 

- 1x Certificaat Reddingsbrigade Zwolle (geslaagd) 
- 7x Junior Redder 2 (allen geslaagd) 
- 2x Junior Redder 3 (allen geslaagd) 
- 4x Junior Redder 4 (allen geslaagd) 
- 2x Zwemmend Redder 2 (allen geslaagd) 
- 4x Zwemmend Redder 3 (allen geslaagd) 
- 2x Zwemmend Redder 4 (allen geslaagd) 
- 8x Lifesaver 1 (7 geslaagd, 1 gezakt) De kandidaat die gezakt is heeft herexamen gedaan in Zwartsluit en 

is daar geslaagd. 
- 2x Lifesaver 2 (2 gezakt) 
- 3x Lifesaver 3 (2 geslaagd, 1 gezakt) 

Openluchtbad: 

Tijdens de Algemene Vergadering op 31-08-2021 werd een voorstel aangenomen om ieder jaar extra lessen 
in het openluchtbad te verzorgen. Bij de voorbereidingen hiervan bleek dit voorstel niet haalbaar, vanwege te 
weinig beschikbare instructeurs en vrijwilligers. 

Er is één lesavond in het Openluchtbad Zwolle geweest op 25-06-2022.  

EHAD: 

De EHAD-lessen werden verzorgd door Joke Scholten en gecoördineerd door Michelle Nijhof. De lessen 
vonden plaats in de vergaderruimte van het zwembad. Acht leden hebben een certificaat behaald. Zes leden 
volgden de EHAD lessen als onderdeel van de opleiding Lifesaver, 2 leden zijn van de inzetploeg. 

 

3.3.2 Bijzondere avonden 

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

02-09-2021 Kijkles, eerste zwemavond van het seizoen 

04-11-2021  Examens 

18-11-2021  Clubkampioenschappen – geannuleerd, in plaats daarvan reguliere les 

16-12-2021 Decemberactiviteit – geannuleerd i.v.m. corona-maatregelen 

06-01-2022 Nieuwjaarsduik in het zwembad – geannuleerd i.v.m. corona-maatregelen 

17-02-2022  Kijkles 

17-02-2022  Elfstedentocht in het zwembad 

22-04-2022 Examens 

29-04-2022 Afsluiting 

  



 

7 
 

3.3.3 Vergaderruimte 

Iedere donderdagavond was de vergaderruimte van het zwembad ter beschikking gesteld voor de 
Reddingsbrigade. Deze werd gebruikt voor theorielessen, EHAD lessen, vergaderingen en de examens. 

3.3.4 Kaderavond 

De kaderavond vond plaats op 23-04-2022. Instructeurs en vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd. Er is gebowld 
in Hattem. 

3.3.5 Instructeursopleiding: 

Dit seizoen zijn Diede Spel en Jontsy Lootens verder gegaan met de instructeursopleiding niveau 3. Diede 
heeft de opleiding afgerond en is geslaagd. 

 

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 heeft 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, met 
name tijdens de trainingsavonden in zwembad de Vrolijkheid op de donderdagavond. 

3.4.2 Beweegbare bodem 

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

3.4.3 Verloop seizoen 2020-2021 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 Samenstelling afdeling 

Dit seizoen waren er geen leden die invulling hebben gegeven aan de afdeling Promotie. Jontsy Lootens heeft 
in haar rol als Algemeen Bestuurslid / Penningmeester ad interim toegang tot de sociale media van 
Reddingsbrigade Zwolle en hier berichten op geplaatst ter promotie van Reddingsbrigade Zwolle. Rebekka 
Faber heeft zich ook dit jaar weer bezig gehouden met het beheer van de website, waaronder het plaatsen van 
berichten en het opstellen van de nieuwsbrieven. 

 
4.2 Inzamelingsacties 

Rookworstactie 
De in oktober en november 2021 gehouden rookworstactie heeft € 519,50 opgeleverd. 
 

4.3 Nieuwsbrieven 

In het afgelopen seizoen verstuurde het bestuur 3 nieuwsbrieven. Deze zijn terug te vinden op de website: 
https://www.reddingsbrigade-zwolle.nl/promotie/nieuwsbrief/  
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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: Jordi Edelenbos en Michelle Bos 

Ploegleider jeugd wedstrijdteam: Jordi Edelenbos en Michelle Bos 

Trainer senioren wedstrijdteam: Louis van den Berg 

Ploegleider senioren wedstrijdteam: vacant, wanneer er interesse was voor een wedstrijd heeft een van de 
wedstrijdleden zich opgeworpen als ploegleider. 

 

Het afgelopen seizoen hebben wij op zondag 10 april deelgenomen aan het NK Livesaving teams met een 
damesteam van 5 zwemmers.  
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6. Afdeling Veilige Vereniging 
Sinds de AV van 2019 bestaat de Veilige Vereniging, wij helpen het bestuur om de vereniging een veilige 
omgeving te maken voor alle leden. 

In december is Daniël de afdeling komen versterken samen met Diede en Vera. 

6.1 Webinar High-5 voor een veilige sportcultuur 

Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten, in januari hebben we een webinar georganiseerd voor ouders 
en instructeurs. Tijdens dit webinar hebben we het ‘High-5 voor een veilige sportcultuur-stappenplan’ (van 
NOC*NSF & Centrum Veilige Sport Nederland) doorlopen, samen een aantal risico’s in kaart gebracht en hoe 
we samen preventief kunnen handelen en in kaart gebracht bij wie de verantwoordelijkheid ligt. 

6.2 VOG & Tuchtregister 

Daarnaast zijn we bezig geweest met het proces rondom de VOG’s. De planning is dat deze in augustus 2022 
worden aangevraagd. De betreffende leden kunnen deze aan het begin van het nieuwe zwemseizoen 
(september 2022) laten zien aan een lid van de Veilige Vereniging. 

De VOG’s worden eens per vier jaar opgevraagd, als aanvulling hierop voeren we ook eens per vier jaar een 
check uit middels het tuchtregister. Op deze manier waarborgen we de veiligheid binnen de vereniging in ieder 
geval elke twee jaar. Zo houden we onze vereniging veilig. 

6.3 Training 

Via een nieuwsbrief van KNZB werden we geïnformeerd over een sportopleiding herkennen en voorkomen 
grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de Veilige Vereniging vinden we dit een belangrijk onderwerp. We hebben 
twee gemotiveerde instructeurs gevonden welke deze opleiding willen gaan volgen. Na het volgen van de 
opleiding zullen zij de geleerde informatie delen met de andere instructeurs. 

6.4 Protocol seksuele intimidatie 

Gedurende het seizoen zijn we bezig geweest om in kaart te brengen welke stappen genomen moeten worden 
bij seksuele intimidatie. De meldplicht en meldverantwoordelijkheid zijn hierbij de belangrijkste kenmerken. 
Deze zijn na goedkeuring van het bestuur opgenomen in de Gedragsregels, welke terug te vinden zijn op de 
website. 

6.5 Vertrouwenspersonen 

Om de samenwerking tussen de Veilige Vereniging en de Vertrouwenspersonen te bevorderen hebben we 
afgelopen seizoen een aantal keer contact gehad. Tijdens deze contactmomenten hebben we besproken hoe 
we het beste onze krachten kunnen bundelen naar elkaar en hoe we zo goed mogelijk voor onze leden klaar 
kunnen staan. 

6.6 Anti pest protocol – voorbereiding 

We kunnen niet zonder onze leden! Ook onze jeugdleden willen we betrekken bij het veiliger maken – en 
houden – van onze vereniging. Daarom zijn we afgelopen seizoen bezig geweest om een activiteitenochtend 
te organiseren. Tijdens deze ochtend zullen we middels interactieve brigade-gerelateerde spellen samen met 
de jeugdleden in kaart brengen wat nou precies pesten is, hoe we dit kunnen voorkomen, hoe we met elkaar 
omgaan en wat we moeten doen wanneer er wel gepest wordt. 

Deze ochtend staat gepland op zaterdag 9 juli. 

6.7 Poster 

We hebben een poster gemaakt om (jeugd)leden bewust te maken dat een veilige vereniging niet 
vanzelfsprekend is. De poster zullen we in het nieuwe zwemseizoen (2022 – 2023) in het zwembad hangen. 
Op deze poster staat bij wie je terecht kunt als je iets hoort of ziet. 
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7. Financieel Jaaroverzicht 
Enkelvoudige jaarrekening 2021-2022 

Reddingsbrigade Zwolle te Zwolle. 

 

Jaarrekening 

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Balans per 30 juni 2022 

2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021-2022 

3. Grondslagen van de financiële verslaggeving 

4. Toelichting op de balans per 30 juni 2022 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021-2022 

 

7.1 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 2021 tot en met 30 juni 2022. 

 

Samenstelling van het bestuur per einde verslagjaar 

(voor mutaties gedurende het verslagjaar verwijzen wij naar het bestuur verslag) 

Voorzitter       : René Doorn 

Penningmeester      : Jontsy Lootens ad-intrem 

Secretaris       : Renate Doeve 

Bestuurslid Opleidingen     : Rebekka Faber 

Bestuurslid Preventie en Hulpverlening    : Hans Doeve 

Bestuurslid Promotie      : Niet ingevuld 

Bestuurslid Spel & Spel     : Niet ingevuld  
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7.2 Balans per 30 juni 2022 

 

 

 
  

ACTIVA 30-6-2022 30-6-2021
€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Reddingsboten [1] 3.150                  7.350                  

3.150                  7.350                  
Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren [2] -                     50                       
Overige vorderingen en 
en overlopende activa [3] 9.260                  4.800                  

9.260                  4.850                  

Liquide middelen [4] 58.263                55.065                

70.673                67.265                

PASSIVA

Eigen vermogen
Exploitatiereserve [5] 29.009                25.614                

29.009                25.614                
Fondsen
Bestemmingsfondsen [6] 33.193                34.011                

33.193                34.011                

Kortlopende schulden
Crediteuren -                     -                     
Overige schulden 
en overlopende passiva [7] 8.470                  7.640                  

8.470                  7.640                  

70.673                67.265                
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7.3 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021-2022 

 
 

  

Begroting Realisatie Realisatie
2021-2022 2021-2022 2020-2021

€ € €

Afdeling Opleidingen [8] 7.750                  6.221                  4.460                  
Afdeling Sport en Spel [9] 570                     119                     36                       
Afdeling Promotie 1.500                  1.036                  1.207                  
Afdeling Preventie en Hulpverlening [10] 10.500                11.178                8.673                  
Algemene kosten [11] 2.925                  4.395                  1.939                  
Voorzieningen -                     -                     -                     
Diverse lasten 100                     4.000                  4.000                  
Financiële lasten 200                     180                     199                     

Lasten 23.545                27.129                20.514                

Opbrengsten contributie 4.400                  3.129                  3.670                  
Opbrengsten afdeling Opleidingen 5.000                  4.374                  3.282                  
Opbrengsten afdeling Sport en Spel -                     -                     -                     
Opbrengsten afdeling Promotie 2.200                  1.496                  1.782                  
Opbrengsten afdeling Preventie en 
hulpverlening 7.300                  21.095                14.734                
Mutatie onderhanden projecten -                     -                     -                     
Overige opbrengsten P & H -                     425                     595                     
Diverse baten -                     -                     -                     
Financiële baten -                     5                         5                         

Baten 18.900                30.524                24.068                

Resultaat voor resultaatbestemming -4.645                3.395                  3.554                  

Resultaatbestemming

Toegevoegd aan het bestemmingsfonds:
Bij: Fonds Jubileumjaar -                     -                     -                     
Bij: Fonds Preventie en Hulpverlening -                     3.000                  3.000                  
Bij: Fonds Tinn Silver -                     -                     -                     
Bij: Fonds Jeugd -                     -                     -                     
Bij: Fonds WMP -                     -                     -                     
Bij: Fonds Rabobank -                     666                     -                     
Bij: Fonds Polo's -                     -                     250                     

-                     3.666                  3.250                  

Exploitatieresultaat ten laste/ gunste 
van exploitatiereserve -4.645                -271                   304                     
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7.4 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

7.4.1 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. 

 

7.4.2 Waardering 

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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7.4.3 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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7.5 Toelichting op de balans per 30 juni 2021 

Toelichtingen op de balans 

 

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,-. 

  

[1] Materiële vaste activa 30-6-2022 30-6-2021
Stand per 1 juli 2020 7.350             11.550           
Investeringen -                 -                 
Afschrijvingen -4.200            -4.200            
Stand per 30 juni 2021 3.150             7.350             

[2] Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren -                 50                  
Af: Voorziening -                 -                 

-                 50                  

Een voorziening voor dubieuze debiteuren w ordt niet noodzakelijk geacht.

[3] Overige vorderingen en overlopende activa
Wijthmenerplas 9.260             4.800             

-                 -                 
9.260             4.800             

[4] Liquide middelen
Rabobank betaalrekening 1.583             1.390             
Rabobank spaarrekening 56.680           53.675           
Kas -                 -                 

58.263           55.065           

[5] Eigen vermogen

Exploitatiereserve 2022 2021
Stand per 1 juli 25.614           25.310           
Resultaatsbestemming 3.395             304                
Stand per 30 juni 29.009           25.614           

[6] Bestemmingsfondsen
30-6-2021 Toevoeging Onttrekking 30-6-2022

Fonds Tinn Silver 7.350             -                 4.200             3.150             
Fonds Preventie en Hulpverlening 19.000           3.000             -                 22.000           
Fonds Jubileumjaar 3.000             -                 -                 3.000             
Fonds Jeugd 2.000             -                 -                 2.000             
Fonds Polo's 1.000             -                 -                 1.000             
Fonds Rabobank 'Clubkas Campagne' 1.307             666                -                 1.973             
Fonds Jumbo 'Spek de Kas' -                 -                 -                 -                 
Fonds w edstrijdteam 354                -                 284                70                  

34.011           3.666             4.484             33.193           

[7] Overige Schulden en overlopende passiva
Budget regeling Wijthmenerplas -279               846                
Kortingsregeling seizoen 2021-2022 2.212             2.212             
Nog te ontvangen bedragen 2.537             583                
TOGS-regeling Covid-19 4.000             4.000             

8.470             7.641             
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7.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021-2022 

Toelichtingen op de staat van baten en lasten 

 

  

Begroting Realisatie Realisatie
2021-2022 2021-2022 2020-2021

€ € €
[8] Afdeling Opleidingen
Badhuur kosten 6.850                           5.826                           3.823                           
Opleidingskosten EHAD 150                                -177                              65                                   
Opleidingskosten kader 150                                100                                247                                
Examengelden diploma's 350                                338                                -                                 
Examenkosten divers 250                                73                                   -                                 
Diverse kosten -                     61                       325                     

7.750                           6.221                           4.460                           

[9] Afdeling Sport en Spel
Regiow edstrijden 220                                85                                   -                                 
Vierkamp -                                 -                                 -                                 
Sport en Spel 150                                -                                 3                                      
Sinterklaas/ kerstattentie 200                                34                                   33                                   
Kleding -                                 -                                 -                                 
Avondmarathon -                                 -                                 -                                 

570                                119                                36                                   

[10] Afdeling Preventie en Hulpverlening
Bew akingskosten 3.200                           1.590                           964                                
Benzinekosten 200                                28                                   -                                 
Onderhoudskosten 1.500                           1.604                           265                                
Reiskosten 150                                44                                   -                                 
Huurkosten 4.800                           4.800                           4.800                           
Opleidingskosten MFA -                                 510                                595                                
Oefenkosten 200                                -                                 -                                 
Kaderscholing 250                                -                                 -                                 
Kaderavond bew akingsgroep -                                 -                                 -                                 
Kleding -                                 476                                12                                   
Fonds WMP 1.200                           2.125                           2.037                           
Diverse kosten -                     -                     -                     
Afschrijving reddingsboten 4.200                           4.200                           4.200                           

15.700                        15.378                        12.873                        
Dekking Fonds Preventie en Hulpverlening -4.200                          -4.200                          -4.200                          

11.500                        11.178                        8.673                           

[11] Algemene kosten
Algemene verzekeringen 675                     1.354                  348                     
Kaderavond 500                     1.011                  158                     
Bondscontributie afdracht 1.100                  1.023                  929                     
Administratiekosten 250                     -                     -                     
Vergaderkosten bestuur (reiskosten) 100                     206                     -                     
Overige bestuurskosten 300                     801                     504                     

2.925                  4.395                  1.939                  
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8. Overige gegevens 
 

8.1 Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden is als volgt: 

Functie JAAR A JAAR B JAAR C Naam Bestuurslid sinds 

Voorzitter X   René Doorn 31-08-2021 

Penningmeester  X  Jontsy Lootens 13-11-2018 

Secretaris   X Renate Doeve 18-11-2014 

Afdeling Opleidingen   X Rebekka Faber 15-11-2016 

Afdeling Preventie en Hulpverlening  X  Hans Doeve 31-08-2021 

Afdeling Promotie X   Niet ingevuld  

Afdeling Sport en Spel   X Niet ingevuld  

Algemeen bestuurslid (1)  X  Niet ingevuld  

Algemeen bestuurslid (2) X   Niet ingevuld - 

Jaar van aftreden 2019 2020 2021   

Jaar van aftreden  2022 2023 2024   

 

8.2 Leden aantallen 

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

Verenigingsjaar 2021-2022 

 1-7-2021 30-6-2022 1-7-2022 

Jeugdleden 26 33 28 

Senior leden* 54 64 59 

Totaal 80 97 87 

* In deze stand zitten op 30-06-2022 5 bestuursleden en 9 leden van verdienste. De ledenadministratie en 
contributie inning vindt volledig vanuit Sportlink plaats m.i.v. januari 2019. 

Ledenverloop 2012-2022 

 1-7-2008 1-7-2009 1-7-2010 1-7-2011 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014 1-7-2015 

Jeugdleden 86 93 60 57 51 59 44 46 

Senior leden* 43 49 45 45 58 69 70 78 

Totaal 129 142 105 102 109 128 114 124 

 
 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 

Jeugdleden 56 52 49 37 26 26 28 

Senior leden* 61 59 62 53 51 54 59 

Totaal 117 111 111 90 77 80 87 
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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 9 november 2022 te Zwolle. 

 

 

 

            
           

René Doorn    Renate Doeve 

Voorzitter    Secretaris 

 

 

           

Jontsy Lootens    Rebekka Faber     

Penningmeester ad interim   Bestuurslid Opleidingen    

 

 

 

 

       

Hans Doeve    

Bestuurslid Preventie & Hulpverlening  

 


