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Voorwoord en inhoudsopgave
Dit is het jaarverslag van het jaar 2020. Het is het eerste verslag na de wijziging van het
verenigingsjaar, welke nu van 1 januari tot en met 31 december loopt. Vanaf nu zal dus ieder
boekjaar voor de vereniging en jaarverslag het kalenderjaar volgen.
In dit verslag wordt teruggekeken op het door corona geteisterde 2020, alsmede kijken we naar
2021. Hiervoor zijn verslagen van commissies, financiële verslagen, uitleg van het bestuur en
foto’s gebruikt. Dit jaarverslag zal tevens ook de basis vormen voor de komende ALV van 2021.
Dit verslag is samengesteld door het bestuur met de hulp van de verschillende commissies.
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Jaarverslag 2020

Agenda ALV 2021
Datum algemene ledenvergadering 2021:

Dinsdag 15 juni 2021 om 20:00 uur via Zoom
Uitnodigingslink wordt los gestuurd.

Niet voor alle leden is het mogelijk om digitaal in te loggen. Wij willen u vragen dit alsnog zoveel
mogelijk te doen, bijvoorbeeld door bij andere leden aan te schuiven die wel via Zoom mee kunnen
doen. Wij begrijpen dat ook dit niet voor iedereen mogelijk zal zijn, daarom bieden wij zeer beperkt
plaatsen in de Hartenkamp aan. In verband met de coronamaatregelen kunnen we deze plaatsen
alleen aanbieden in overleg en zijn deze alleen bedoeld voor mensen die echt niet op een digitale
manier kunnen meedoen aan de vergadering.
Vragen kunnen vooraf naar info@wrb.biz worden gestuurd. Wij zullen deze, voor een vlot verloop van
de vergadering, ook waar mogelijk van tevoren beantwoorden. Als we of de indiener van de vraag
denken dat deze vragen relevant zijn voor de rest van de leden, zullen wij deze ook in de vergadering
opbrengen.

•

Ingekomen stukken: notulen vorige ALV

•

Jaarverslag & begroting

•
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Bestuur
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Jaarverslag
Ereleden
C. (Cor) Filius, A. (André) W.M. Marsé en P. (Peter) Mentink.
Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat vanaf juni 2019 uit de onderstaande leden. De termijnen
zijn van het vorige bestuur overgenomen.
Naam					
Functie		
Jaar van aftreden
Yvonne Kubbinga			
voorzitter			
2021 (einde 1e termijn)
Edwin Groen				
penningmeester		
2022 (einde 1e termijn)
Thomas Kaasschieter		
secretaris			
2022 (einde 1e termijn)
Dionne Ruizendaal			bestuurslid			2021
Ferry Koevoet				bestuurslid			2021
Tim Oliehoek				bestuurslid			2021
Dionne, Ferry en Tim stappen uit het bestuur. Wij zoeken mede daarom nieuwe bestuursleden,
contacteer ons als je interesse hebt.
Edwin stelt zich volgend jaar niet opnieuw verkiesbaar. We zoeken een nieuwe penningmeester voor
vanaf volgend jaar.
Gegevens WRB
Wassenaarse Reddingsbrigade
Backershagenlaan 7A
2243 AB Wassenaar
www.wrb.biz
info@wrb.biz
Opgericht 28 juli 1931.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40409429
Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Daniël Koele.
Het ledenaantal was 325 op 1 januari 2021.
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
De WRB heeft een samenwerkingsverband met de KNRM. Deze samenwerking heeft het doel te
komen tot een moderne, internationaal georiënteerde, strandbewaking en de daarbij behorende
zwem- en stranddienst opleidingen. Dit alles ondersteund met de modernste redmiddelen.
Het hoofdkantoor van de KNRM staat in IJmuiden. De KNRM voert, onder eigen vlag, de
strandbewaking uit op een aantal Waddeneilanden.
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Jaarverslag
Voorwoord van het WRB bestuur
We blikken terug op een wederom bijzonder jaar, in het voorjaar kwam Corona om de hoek kijken
en we hebben ons op een andere manier voorbereid op het seizoen en ook in het seizoen hebben
we ons aangepast. Ook wij hebben veel overleg online gevoerd, zoals ook de ALV bijvoorbeeld.
Daarnaast zijn er weinig feestjes en informele bijeenkomsten geweest. Dat is inhoudelijk vaak
prima, maar we missen wel de gezelligheid en de informele contacten. We willen als bestuur
onze dank en enorme waardering uitspreken voor de flexibiliteit van alle commissies en leden,
dankzij jullie enorme inzet is het een goed seizoen geworden.
Het zal niemand ontgaan zijn dat in mei 2020 in Scheveningen 5 surfers zijn omgekomen,
we hebben meegeleefd met de buurtbrigades en KNRM-post in Scheveningen en de
surfersgemeenschap. De surfgemeenschap langs de hele kust heeft geld ingezameld voor de
lifeguards en ook wij hebben van onze Wassenaarse surfclub een mooie donatie van euro 500
ontvangen.
In 2020 is de nieuwe post geleverd, door Corona wat vertraagd, maar met Pinksteren konden we
eindelijk open. In de zomer zijn burgemeester en wethouders langs geweest op de nieuwe post
en hebben we via demonstraties laten zien hoe we reddingen uitvoeren en het strand bewaken.
Het was een succesvol bezoek, waarbij er een video is gemaakt, om iedereen te laten zien hoe de
nieuwe post eruitziet. Helaas hebben we nog niet alle leden en betrokkenen bij de WRB kunnen
uitnodigen voor een officiële opening, aangezien er nog steeds corona-maatregelen gelden. De
nieuwe auto is helaas niet geleverd in 2020, maar in 2021 zal de nieuwe auto geleverd worden.
Ook in 2020 zijn er nieuwe (assistent) lifeguards opgeleid, dit jaar voor het eerst via online
theoretische trainingen, gecombineerd met aangepaste trainingen op het strand. Er zijn nieuwe
posters gedrukt, zowel voor de badgasten als de lifeguards, om de coronamaatregelen toe te
lichten.
In de zomer heeft NIVZ een risico-inventarisatie gedaan, die hebben we in de winter besproken
met de burgemeester. De belangrijkste conclusies zijn dat er heel veel goed gaat op de
Wassenaarse slag, met het bewaken tussen de vlaggen (zoals gebruikelijk bij de KNRM) is
opvallend positief. Verbeterpunten zijn het nog beter toepassen van het bewaken tussen de
vlaggen en de informatievoorziening aan de badgasten. Verder adviseert NIVZ om de afspraken
met de gemeente te herzien. Ondersteund door de KNRM gaan we aan deze punten werken.
Samenwerking met hulpdiensten en
reddingsbrigades in de omgeving
In 2020 hebben we wederom fijn
samengewerkt met de gemeente, het
Sterrenbad Wassenaar, de buren op de
Hartenkamp, de ondernemers op en
rondom het strand, de hulpdiensten,
zoals
ambulance,
alarmcentrale,
brandweer,
reddingsbrigades
in
de omgeving, KNRM-stations in de
omgeving, kustwacht, reddingsbrigade
Nederland,
KNRM
Nederland.
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Jaarverslag
We hebben juist in dit bijzondere jaar geregeld overleg gehad met de gemeente, om af te stemmen
waar nodig. De samenwerking met de KNRM hebben we aangehaald, Willem de Vries van de
KNRM is geregeld op de Wassenaarse slag geweest, we hebben in de hittegolf een aantal KNRM
lifeguards erbij gehaald en we hebben een tweede waterscooter van de KNRM in de drukke
periode gehuurd. Via het Samenwerkingsverband Reddingsbrigades in de veiligheidsregio
Haaglanden (RVR Haaglanden van Reddingsbrigade Nederland) hebben we de aansluiting met
de buurtbrigades opgezocht en best practices uitgewisseld rondom de Corona maatregelen.
En de samenwerking met het zwembad en in het bijzonder de flexibiliteit in deze lastige tijden,
hebben we enorm gewaardeerd.
In 2020 zijn hebben ongeveer 110 zwemmers de diploma’s A, B, C, Jonge Redder of Assistant
Lifeguard gehaald. Een mooie prestatie van onze zweminstructeurs en zwemmers, juist
in een jaar dat er veel extra werd gevraagd van de zwembadinstructeurs en met name de
zwembadcommissieleden. Continu werden de Corona-regels veranderd en werd er hard
gewerkt, om dat om te zetten in duidelijke instructies, filmpjes en extra inzet bij de lessen.
We kijken terug op een strandseizoen, waarin we vrijwel alle geplande dagen open waren. In
het begin van het seizoen moesten we allemaal wennen aan de nieuwe aanpak, om veilig te
draaien. Dat is heel goed gelukt. Het was ook een mooi strandseizoen, veel warme dagen en veel
strandgasten. Ook de (aangepaste) trainingen waren dit jaar goed bezocht.
Tijdens de hittegolf is er erg veel gevraagd van de lifeguards. Dit jaar waren er 81 lifeguards actief,
die samen 6.300 uren hebben gedraaid en zijn we 82 dagen open geweest. Een aantal leden
konden helaas door de maatregelen niet draaien, maar die hebben vaak achter de schermen
een mooie bijdrage geleverd. We hopen iedereen snel weer op het strand te zien. Juist ook in
die periode waren er veel muien en zijn er helaas een aantal mensen aan de kust verdronken in
2020. Dit heeft veel indruk gemaakt op onze lifeguards.
Er zijn 32 grote inzetten geweest, waarbij er twee zware inzetten waren, namelijk een reanimatie
in de duinen en een kiter die tegen de duinen was geklapt. Dit jaar waren er opvallend veel
onwelwordingen en hebben we meer dan anders mensen uit muien gehaald. De TCO is bij dat
soort inzetten van grote waarde gebleken. Er is in 2020 veel media-aandacht geweest voor de
bijzondere bijdrage van de lifeguards, daardoor hoeven we vrijwel niet meer uit te leggen wat
een mui is en is het toch net iets makkelijker om mensen uit de zee te krijgen, als het te gevaarlijk
is. Dit is van groot belang om iedereen veilig naar huis te laten gaan, na een mooi strandbezoek.
In 2020 hebben we twee legpenningen uitgedeeld. Allereerst aan Lilian, o.a. voor haar inzet in
de zwembadcommissie en Christel o.a. voor haar inzet in de strandcommissie. Dames, chapeau
dank voor jullie inzet en fijn dat jullie erbij zijn en blijven.
WRB Bestuur
Edwin Groen, Thomas Kaasschieter, Yvonne Kubbinga, Tim Oliehoek, Ferry Koevoet en Dionne
Ruizendaal.
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Krantenartikelen
Persbericht WRB in De Wassenaarse Krant op 27 mei 2020

Gemeente draagt sleutel nieuwe post over aan Wassenaarse
Reddingsbrigade
Op maandag 25 mei is de bouw van de nieuwe post van de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB)
afgerond. De gemeenteraad besloot eind vorig jaar budget beschikbaar te stellen om de sterk
verouderde post te vervangen. Op maandag heeft de gemeente de sleutel overgedragen aan
de vrijwilligers van de reddingsbrigade die nu hard aan de slag zijn om de post in te richten.
Wethouder Caroline Klaver-Bouman: “Mede dankzij de Wassenaarse Reddingsbrigade is
de Wassenaarse Slag een kwalitatief -hoog-aantrekkelijk familiestrand met internationale
erkenning. Daar hoort ook een dito uitvalsbasis voor hen bij.

Samen met het aanpakken van de strandopgang naar de parkeerplaats krijgt Wassenaar het
strand dat het verdient”. Wethouder Hubert Schokker: “De oude post was na 18 jaar echt aan
vervanging toe. Met deze nieuwe post kunnen de redders weer jaren vooruit. We hebben nauw
samengewerkt met de bouwcommissie van de Wassenaars Reddingsbrigade en in het ontwerp
een aantal verbeteringen door kunnen voeren. Zo hebben de lifeguards weer een duurzame
en solide uitvalsbasis om hun werk makkelijker en veiliger te doen”. Edwin Groen, namens de
bouwcommissie van de WRB: “We zijn bijzonder blij met de nieuwe post en kunnen niet wachten
om deze in gebruik te nemen. We hebben hard gewerkt aan een ontwerp waardoor we onze
werkzaamheden beter kunnen doen”.
Edwin Groen, namens de bouwcommissie van de WRB: “Bijvoorbeeld een grotere EHBOruimte, een droogruimte voor de kleding en een verstevigde vloer zodat onze auto binnen kan
staan en niet elke avond terug hoeft te rijden naar het dorp. Met de nieuwe post kunnen we het
strand veiliger en makkelijker bewaken en hebben we een goede uitvalsbasis om reddingen uit
te voeren”.
De post bestaat uit zeven containers en is gebouwd door Warsco. De locatie en herkenbare blauwe
kleur zijn ongewijzigd. In de winter wordt de post afgebroken. De nieuwe post wordt dan niet
meer opgeslagen op parkeerplaats De Kuil, maar op het terrein van Warsco. Corona zorgde voor
een latere levering, waardoor de containers pas in de week van 4 mei geplaatst konden worden.
Na het afmonteren is de post op 25 mei technisch opgeleverd aan de gemeente, eigenaar van het
bouwwerk. Op die dag is de post overgedragen aan de Reddingsbrigade, die vanaf dat moment
druk bezig is om de post in te richten en
gebruiksklaar te maken.
Net als voor de strandgasten zal ook voor
de lifeguards dit strandseizoen anders
verlopen dan normaal. Ze bereiden zich
voor om tijdens hun werkzaamheden
zoveel mogelijk anderhalve meter
afstand te houden en vragen badgasten
hier rekening mee te houden. Waar
nodig zullen de vrijwilligers persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen.
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Krantenartikelen
Persbericht WRB in De Wassenaarse Krant op 5 augustus 2020

Zonovergoten vrijdag op het strand
Foto’s: Anton Overklift

Op vrijdag 31 juli ging men massaal naar het strand. Het werd zo druk dat de toegang tot het
strand tijdelijk werd afgesloten. Voor degenen die al vroeg waren gekomen mocht dat de pret
niet drukken…
De Wassenaarse Reddingsbrigade had ook een druk weekend, vooral de vrijwillige lifguards.
Zij hadden hun handen vol aan drie grote zoekacties, twee muireddingen, twee onwelwording
gevallen en meer dan zestig EHBO’tjes. Lifeguards bij de Wassenaarse Reddingsbrigade trainen
daarom zowel in de winter als de zomer om met hun EHBO-skills iedereen zo goed mogelijk te
helpen op het strand. (Tekst: Reddingsbrigade Wassenaar (FB))
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Krantenartikelen
Persbericht WRB in De Wassenaarse Krant op 11 september 2020

Wassenaarse VVD-fractie brengt bezoek aan de Wassenaarse
Reddingsbrigade

Wassenaar- Op de laatste donderdag van augustus heeft de fractie van de
Wassenaarse VVD, vergezeld door de fractie Mulder, een werkbezoek gebracht
aan de vrijwillige Wassenaarse Reddingsbrigade, de WRB. Van WRB-voorzitter
Yvonne Kubbinga kregen we een uitgebreide rondleiding en werden we op de
hoogte gebracht van alles wat er zoal op een warme stranddag komt kijken om
de veiligheid van de bezoekers aan het strand in goede banen te leiden. Eveneens
werden we bijgepraat door een van de actieve leden van de WRB.
De WRB is bijzonder blij dat de gemeente zorg heeft gedragen voor een geheel nieuw en eigentijds
onderkomen. Het is veel beter uitgerust voor de taken van de WRB dan de oude behuizing.
Onze helden van deze brigade hebben weer een hete zomer achter de rug, waar vele malen in actie
gekomen moest worden: voor het vinden van zoekgeraakte kinderen, een gewonde kitesurfer,
gevallen fietser in de duinen, en natuurlijk om mensen te redden uit de gevaarlijke zee, maar
ook splinters verwijderen, kwallenbeten verzachten en het in de gaten houden van mensen in de,
soms zeer gevaarlijke, zee.
Het blijft een zeer grote zorg dat vele strandbezoekers niet de borden lezen en ook de vlaggen niet
kunnen ‘lezen’. De WRB doet er veel aan om dit te communiceren, niet alleen met borden bij de
strand opgang maar ook via sociale media. Dit moet ook voor de politiek een punt van aandacht
blijven.
Nog een punt van zorg is dat het pad vanaf de WRB naar de vloedlijn niet kan worden afgezet,
hetgeen in tijden van noodsituaties niet bevorderlijk is voor de reactietijd (wanneer elke seconde
telt), omdat mensen in de rechte baan van de post naar de zee zijn neergeploft.
Eigenlijk zou de WRB dit willen afzetten zodat er vrij baan blijft. Ook hier moet aandacht aan
besteed worden. We willen onze grote dank uitspreken voor alle vrijwilligers van de WRB die
zich inzetten voor de veiligheid op ons mooie Wassenaars familiestrand.
Behalve óp het strand is ook de bereikbaarheid ván het strand, voor met name hulpdiensten, van
groot belang.
De VVD-fractie is dan ook
voorstander van het verbeteren
van de strandopgang bij de
Wassenaarse Slag en vindt dat dit
samen met alle belanghebbenden
moet worden vormgegeven. De
Wassenaarse Slag verdient het
om aantrekkelijk te zijn voor de
Wassenaarders en bezoekers uit
de regio en het (buiten)land.
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Jaarverslagen commissies
Ledenwervingscommissie
Deze commissie heeft als voornaamste doel het werven van nieuwe lifeguards. Daarnaast willen
wij ons ook inzetten voor het verbeteren van de naamsbekendheid van onze vereniging in
Wassenaar en omstreken.
Dit willen op verschillende manier doen gedurende het hele jaar. Je kunt daarbij denken aan
socialmediacampagnes en het maken van nieuw promotiemateriaal. Ook het organiseren van
bijvoorbeeld een open dag zal bijdragen aan onze zichtbaarheid. Wij staan als commissie altijd
open voor leuke ideeën. Ook foto’s en beeldmateriaal zijn altijd welkom!
De ledenwervingscommissie bestaat uit Christel, Myrthe, Britt, Ruben, Anne en Peter.
Feestcommissie
Leuke feestganger,
Afgelopen jaar hebben we jammer genoeg alle feestjes moeten missen, waaronder ook de BBQ
en de schollenfuif. Wij hopen als feestcommissie dat dat weer snel kan en we weer iedereen
lekker zien swingen onder het genot van een muziekje en een drankje! Hopelijk tot snel.
Liefs, de feestcommissie
Stranddienstcommissie
Een jaar waarin alles anders dan anders ging. Een
jaar waarin iedereen heeft laten zien dat er heel veel
wél mogelijk was. En een jaar waarin we te maken
hadden met een hittegolf. Dit alles hebben we echter
wel op onze manier op weten te lossen en meer…
Uiteraard hadden we net als iedereen te maken met
corona. Toch hebben alle aanpassingen ons werk
niet in de weg gezeten. Waar we in het begin nog
erg terughoudend waren in het halverwege de dag
komen binnenwaaien als lifeguard, kon dat later in
het seizoen gewoon weer. Uiteraard werd er zo veel
als mogelijk rekening gehouden met de geldende
regels én wensen van de aanwezige lifeguards.
Post
Verder hebben we vorig jaar ook een nieuwe post opgeleverd gekregen. Door corona is dit
enigszins vertraagd geweest, maar uiteindelijk konden we dan week na Pinksteren aan de slag.
Het gebouw is door de lifeguards goed ontvangen en zorgt dat we de komende jaren weer
goed vooruit kunnen. We zijn van alle nieuwe gemakken voorzien, zoals verwarming/airco en
een grotere EHBOruimte. Maar ook meer douches en een droogruimte voor de pakken zijn
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Jaarverslagen commissies
toegevoegd. Gedurende het seizoen heeft de leverancier
nog vele klussen aangepakt die niet konden wachten.
Andere klussen pakken ze in de wintermaanden aan.
Komend seizoen zullen we dan een nog beter werkende
post hebben. Door corona hebben we niet een groots
openingsfeest kunnen geven, hopelijk laat komend
seizoen het wel toe om meer mensen onze post te
laten zien. Heb je de post nog niet gezien? Wees dan
vooral geen vreemde en stap eens binnen zodra alles
het weer een beetje toelaat.
Rooster
Het rooster heeft tot de laatste week van juli 100% vol
gestaan. Een super resultaat, ook in augustus en september hebben we veel mensen op de post
aanwezig gehad. Uiteindelijk zijn we dit seizoen maar 2 dagen echt dicht geweest en hadden
we op 12 dagen te weinig bezetting op de post. Ook zijn er net als voorgaande jaren extra uren
gedraaid wanneer dat nodig was.
Tijdens de hittegolf hebben we allemaal meer dan ons best gedaan om te zorgen dat we met
voldoende mensen op de post waren. Er is door meedere mensen naar de leden gebeld, maar
ook hebben we gebruik gemaakt van 2 eilandlifeguards. Het was even wennen om samen te
werken, maar het hield ons niet tegen. Samen hebben we er een meer dan succesvolle week van
gemaakt en hebben we over en weer van elkaar kunnen leren. Gemiddeld hadden we tijdens de
hittegolf een ploeg van minimaal 10 personen op de post zitten.
Het inhuren van de eilandlifeguards was en is wel een laatste noodgreep om het rooster vol te
krijgen. Gezien de voorspellingen van 28°C en meer, maar ook het uitblijven van daadwerkelijke
diensten op het rooster heeft ons destijds doen besluiten hulp in te roepen. We gaan er dan
ook van uit dat we dit alleen moeten doen als we zelf het niet meer voor elkaar kunnen krijgen
om voldoende bezetting te krijgen. Aan de welwillendheid van de ploeg ligt het niet, maar de
mogelijkheden zijn soms beperkt geweest.
Dit alles heeft tot gevolg dat we voor komend seizoen op zoek moeten naar een verbetering van
de omstandigheden. Hierin wordt er nogmaals gekeken naar de vrijwilligersvergoeding van onze
lifeguards. Ook wordt er gekeken naar andere mogelijkheden, zoals een samenwerking met
buurtbrigades en in het algemeen het werk voor de lifeguards aangenamer te maken.
Genoeg plannen voor 2021 dus, maar voor nu iedereen bedankt voor de inzet die ze in 2020
hebben kunnen leveren zowel voor als achter de schermen.
Strandcommissie
Afgelopen jaar heeft de commissie uit twee personen bestaan. Met wat hulp van het dagelijks
bestuur hebben we afgelopen zomerseizoen goed draaiende weten te houden, zonder zelf
afgebrand te raken. Echter is dit geen blijvende oplossing. Esma, Anne, Bart, Dionne en Ruben
zijn bereid gevonden om ons te versterken!
De stranddienstcommissie bestaat uit Daphne en Christel, Esma, Anne, Bart, Dionne en Ruben
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Jaarverslagen commissies
Technische Commissie
Materiaal
Afgelopen voorjaar is de technische commissie weer druk bezig geweest om al het materiaal weer
gereed te krijgen voor het zomerseizoen. Door COVID-19 hebben we tijdens de wintermaanden
weinig kunnen doen. De boten met buitenboordmotoren, RWC en de Toyota zijn naar de dealers
geweest voor hun jaarlijkse onderhoudsbeurt. Daarnaast is door de uitgestelde levering van de
nieuwe auto ook nog de koppeling vervangen van de Toyota en de uitlaat gerepareerd.
In samenwerking met de EHBO-commissie is ook al het EHBO-materiaal gecontroleerd en waar
nodig bijbesteld.
Gedurende het seizoen zijn er veel problemen geweest met de Polaris, wat aanzienlijke kosten
met zich mee heeft gebracht en waardoor hij een aantal weken niet inzetbaar is geweest.
Dit seizoen hebben we de nieuwe strandpost in gebruik genomen, we zijn de gemeente en de
postcommissie erg dankbaar voor alle tijd en energie die zij hierin gestoken hebben. Gedurende
het seizoen zijn er nog diverse restpunten naar boven gekomen die in de winter door de
leverancier zijn opgelost.
Meldingen schades en gebreken
Het melden van schades en gebreken gaat steeds beter, steeds meer stranddienstleden weten
ons te vinden op ons emailadres: tc@wrb.biz en af en toe worden we ook persoonlijk benaderd.
Het is van belang dat problemen met materiaal en de strandpost gemeld worden om te zorgen
dat we veilig kunnen werken en kunnen vertrouwen op ons materiaal.
Vervanging materiaal
Dit seizoen zou eigenlijk de auto
geleverd worden, maar door
COVID-19 is dit helaas met enkele
maanden vertraagd. De auto is
momenteel wel al in Nederland
en wordt omgebouwd naar onze
wensen, het wordt een Toyota
Landcruiser.
Winteronderhoud
In de winter is de technische
commissie op de maandagavonden
aanwezig op de Hartenkamp om
het materiaal te onderhouden en
de planning voor komend seizoen
voor te bereiden. Ook zijn we een
aantal zaterdagen aanwezig voor
grotere klussen, zoals wat aanpassingen aan de Hartenkamp zelf, die niet in de avond gedaan
kunnen worden. Iedereen is welkom om een handje te komen helpen of gezellig een bakje koffie
te komen drinken, die staat vanaf 19:00 uur klaar.
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Ook zijn wij nog dringend op zoek naar versterking van onze commissie, dus als je mee wil
helpen om er zorg voor te dragen dat de strandploeg komende zomer probleem vrij over de
materialen kan beschikken. Meld je dan bij een van de TC.
De TC bestond dit seizoen uit Rob, Edwin, Stephan, Michel, Tim en Bastiaan.
Zwembadcommissie
Als zwembadcommissie vinden wij het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Hiervoor is
regelmatig trainen van belang. Om de conditie op peil te houden en de aangeleerde technieken
te blijven oefenen, maar ook om een gezonde doorstroom te houden, zodat zoveel mogelijk
kinderen bij de WRB kunnen leren zwemmen. Daarnaast helpen wij ook de conditie op peil te
houden van de lifeguards en ouderen. Wij hebben ons er daarom voor ingezet om ondanks
de constant veranderende maatregelen les te blijven geven en het zwembad open te houden.
Uiteraard op een verantwoorde manier. Wij zijn daarom blij te vermelden dat op de verplichte
lockdowns na het zwemmen nagenoeg altijd is doorgegaan. Daarbij zijn er het afgelopen jaar
ook weer meer dan 110 diploma’s behaald!
Corona en Coronavrijwilligers
Dit jaar heeft de zwembadcommissie een aantal taken moeten uitvoeren die er voorheen niet
waren. Taken zoals administratie voor verwantschapsonderzoek, het inlichten van ouders over
nieuwe routes door het zwembad en het regelen van corona coördinatoren. Door de extra
werklast vergaderde de commissie na de eerste golf wekelijks in plaats van maandelijks.
Wij hebben hierin veel steun gekregen van vrijwilligers. Zowel WRB’ers als ouders hebben zich
ingezet als corona coördinator of geholpen met schoonmaken. Ook hebben wij een prettige
samenwerking gehad met het Sterrenbad.
Instructeurs
Zoals alle jaren hebben wij weer een uitstekende
inzet gezien van onze instructeurs. Ondanks dat er
regelmatig wijzigingen waren in tijden en banen,
konden wij iedere week weer op ze rekenen.
Voor het komende jaar zullen wij ook kijken naar
extra opleidingsmogelijkheden. De eerste staat al op
de planning. Deze leert onze instructeurs omgaan
met lastig gedrag van kinderen. Wij hopen hierdoor
te blijven verbeteren in de kwaliteit van de lessen die
wij aanbieden.
Examenrooster
Dit jaar is er voor het eerst geprobeerd de examens te
houden in november en eind april. Dit in tegenstelling
tot de eerdere data van januari en juni. Wij hopen
hiermee de examens meer in lijn te krijgen met het
contributiejaar en de zomervakantie. Een uitdaging
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hierin zal zijn de zwemvaardigheid gedurende de zomer vast te houden. Wij zullen dan ook goed
in de gaten houden wat voor een effect dit zal hebben op het aantal geslaagden. Wel verwachten
we er dit jaar nog weinig over te kunnen zeggen wegens het stilliggen van de lessen.
Commissie
In het vorige jaarverslag staat beschreven dat Tonnes, Jasper, Liona en Marjolein in de commissie
zitten met op de achtergrond Henriëtte en Leanne. Zoals toen is aangekondigd is Lilian na de
zomer gestopt. Voor haar inzet heeft ze de legpenning WRB gekregen. Ook heeft ze aangegeven
dat wij altijd een beroep mogen doen op haar kennis en expertise. Henriëtte heeft nog steeds
een raadgevende functie. De commissie heeft 3 nieuwe leden aangetrokken zijnde Tamara, Joelle
en Erik. Tamara was nog niet eerder lid van de WRB. Zij is de ouder van een van de zwemmers
en komt ons versterken op het gebied van financiën. Met deze extra leden wordt de druk op
de bestaande leden wat verminderd. Ook geeft het de mogelijkheid ons meer te richten op het
blijven verbeteren van de kwaliteit van lessen en zwemavonden.
Whatsapp telefoon
Vorig jaar is de whatsapp telefoon in het leven geroepen. Via deze groep kunnen de ouders
vragen stellen en worden ze up to date gehouden. Het merendeel van de ouders is ondertussen
aangemeld. Zeker in het afgelopen jaar, waar regelgeving soms met de week veranderde, is dit
communicatiemiddel een uitkomst gebleken.
Nieuwe materialen
Bij de 15 van Wassenaar is enkele jaren geleden geldt ingezameld voor de WRB. De
zwembadcommissie heeft dit gebruikt om nieuwe materialen te kopen. Werpzakken, boards
en een pop zijn onder andere aangeschaft. Ook is er een head set gekomen die communiceren
tussen trainer en zwemmers makkelijker zal maken.
PIN
Ook de zwembadcommissie gaat met zijn tijd mee. Voorheen was het alleen mogelijk lidmaatschap
kosten en een badenkaart contant af te reken. Nu kan dat ook met PIN. Wij hopen dat hiermee
de aanschaf van badenkaarten makkelijker wordt en de hoeveelheid contant geld die wij moeten
verhandelen afneemt.
Nogmaals bedankt aan de instructeurs en vrijwilligers! Graag hopen we iedereen binnenkort
weer te zien in het zwembad.
De zwembadcommissie bestaat uit Tonnes, Marjolein, Liona, Joelle, Tamara, Erik en Henriëtte.
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Opleidingscommissie
Bij de Wassenaarse Reddingsbrigade volgen de (assistant) lifeguards jaarlijks verschillende
trainingen en opleidingen. Om dit goed te organiseren zijn de strand-, vaar-, rij- en EHBOopleidingen en de zwemtrainingen van de lifeguards verenigt in de opleidingscommissie.
De opleidingscommissie stemt de opleidingsinhoud en -kalender tussen de verschillende
opleidingslijnen af.
Het zal u niet verbazen als we zeggen dat 2020 een heel uitdagend jaar was. Het organiseren
van opleidingen was door Corona niet eenvoudig. Met veel vernuft, aanpassingen en flexibele
instelling hebben de opleiders van de WRB er toch het beste van gemaakt. Dat ze daar succesvol
in zijn gebleken zal na het lezen van dit stuk duidelijk worden, maar laten we beginnen met het
stukje wat door Corona niet mogelijk was.
Helaas was er een groep (assistant) lifeguards die dit jaar niet mee kon doen. Voor sommige
omdat zijzelf in een risicogroep vielen, voor anderen omdat zij via werk of familie regelmatig in
contact kwamen met mensen in de risicogroepen. Niet mee kunnen doen met de ploeg is voor
niemand leuk, maar binnen de vereniging is er gelukkig veel begrip voor de moeilijke keuzes die
mensen soms moesten maken. Het spreekt voor zich dat de opleiders er alles aan zullen doen
om iedereen de komende seizoenen weer volledig aan boord te krijgen. Aan het einde van de
pandemie hopen we dat iedereen weer gewoon mee kan doen.
Strandopleidingen
In 2020 werden er maar liefst twee Beach
Lifeguard
opleidingen
georganiseerd.
Uniek was dat dit jaar blended learning
werd geïntroduceerd. Dit is een combinatie
van online theorielessen en praktische
lessen in de buitenlucht. In de eerste
opleiding deden 14 mensen mee. 6 van
hen behaalden hun lifeguard diploma,
voor nog eens 6 was een aanvullende
zwemtoets nodig, wat door het sluiten van
de zwembaden in de tweede golf niet meer
kon plaatsvinden. Hopelijk kunnen we deze
groep in 2021 alsnog certificeren. De tweede opleiding startte eind 2020. In totaal 13 mensen
volgen op dit moment de online theorielessen. In het voorjaar van 2021 kunnen zij hopelijk met
het praktijkwerk starten, zodat zij bij aanvang van het strandseizoen examen kunnen doen.
Naast lifeguards zijn er dit jaar ook nieuwe assistant lifeguards opgeleid. Assistant lifeguards
helpen mee in de stranddienst en ontwikkelen zich vaak door tot lifeguard. Voor 11 assistant
lifeguards werd gedurende het seizoen een activiteitenprogramma georganiseerd, waarbij zij
ingewerkt werden in het strandwerk van de WRB. Een groot deel van deze assistant lifeguards
hoopt in 2021 te slagen voor de lifeguard opleiding. Een prettige bevestiging van de goede
werking van de jeugdopleidingen van de WRB.
Iedere 2 jaar doen de lifeguards opnieuw examen. Zij laten dan zien dat hun conditie, hun
theoretische kennis en hun vaardigheden op peil zijn. Met veel inspanning van de instructeurs
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en medewerking van de lifeguards lukte het om de diploma’s van maar liefst 45 lifeguards te
verlengen.
Op maandagavond waren er gedurende het strandseizoen zwem- en conditietrainingen. In
totaal lukte het om 12 trainingsavonden te organiseren, waarbij er gemiddeld 14 lifeguards
per avond aanwezig waren. Met inachtneming van de verschillende maatregelen die op een
avond moesten worden genomen is dit een behoorlijk goed resultaat. De trainers hebben
binnen deze mogelijkheden ook voor verdieping en variatie gezorgd. Zo werd er een workout
door Niels van kiteschool Windhoek georganiseerd, en werd de communicatie module afgestoft.
Onder aanvoering van Bastiaan (TC) en Mark (meldkamer brandweer) werden daarnaast twee
verdiepingsavonden voor het gebruik van de C2000 communicatieapparatuur georganiseerd.
Komend seizoen willen de trainers van de maandag meer van zulke leuke en leerzame trainingen
organiseren.
Het jaar door trainden de lifeguards op donderdagavond in het Sterrenbad van Wassenaar. Door
Corona was het zwemwater beperkt waardoor het toch al zo volle stranddienstuur nog minder
zwemwater ter beschikking had. Dankzij het werk van de mensen van de zwembadcommissie
kon er nog veel wel worden gedaan, maar net als in het gewone leven moeten onze lifeguards
extra hun best doen om in vorm te blijven. Een uitdaging die zij graag aangaan. Een vaste
instructeurspoule zorgde voor een invulling van de donderdagavonden.
Vaaropleidingen
Na het behalen van een (assistant) lifeguard diploma leren zij varen op de reddingsboot (RIB) of
waterscooter (RWC). Voor een groot gedeelte worden de RIB-vaartrainingen op de vrijdagavonden
gedurende het seizoen georganiseerd. In totaal 53 lifeguards konden zo gedurende het seizoen
hun VAARdigheden aanleren en/of oefenen. De opkomst op de avonden was goed. Ook werd een
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nuttige (en gezellige) training georganiseerd
met Kust Zeil Vereniging Wassenaar. Hierbij
leerden de lifeguards om een gekapseisde
catamaran overeind te trekken. Vanuit de
RIB, maar ook in het water.
De RWC-opleiding introduceerde dit jaar
een theorie-toets. Voordat er met de
opleiding kan worden gestart moet namelijk
eerst een theoriemodule worden gevolgd.
Dit voor een stukje kennis, zekerheid en
verantwoordelijkheidsgevoel voor aanvang
van het varen. Er zijn plannen om de
theorie ook via e-learnings aan te bieden.
Dit stelt toekomstige kandidaten in staat
om in hun eigen tempo te leren en biedt de
instructeurs ruimte om zich nog meer te richten op de praktijk. 12 mensen haalden dit jaar
de theorie-toets, 4 lifeguards slaagden daarnaast voor hun praktijkexamen RWC, 5 lifeguards
werden resueswimmer voor de RWC. Na het afronden van de RIB opleiding werden 5 lifeguards
motordriver, daarnaast werd er 1 opstapper bevoegd bevonden.
Rijopleidingen
Op de terreinwagen (4WD) en onze kleine strandbuggy (ATV) werden dit jaar ook weer een aantal
mensen opgeleid. In totaal werden 5 chauffeurs opgeleid voor de 4WD. Voor de ATV waren dit er
4. In de instructeursploeg was ook een leuke verandering, er kwam een nieuwe instructeur bij.
EHBO-opleidingen
Corona had helaas ook veel gevolgen voor de manier waarop de lifeguards EHBO en reanimatie
konden oefenen. Via nieuwsbrieven, posters en de e-learning “COVID-19 en de gevolgen voor
EHBO en reanimatie” bleven de lifeguards geïnformeerd. Daar waar het enigszins mogelijk was
werd er ook praktisch geoefend, persoonlijke bescherming was daarbij een belangrijk punt
van aandacht. De EHBO-diploma’s van 49 mensen kon dit seizoen worden verlengd, daarnaast
kwamen er nog eens 12 nieuwe EHBO-ers bij. Het trainen met aanvullende zuurstof was dit jaar
helaas niet mogelijk.
Namens alle trainers en instructeurs: bedankt voor
jullie inzet het afgelopen seizoen. Van het handen
wassen, afstand houden, om de beurt douchen
en omkleden tot gezelligheid, zweten, spierpijn en
vooral plezier.
Komt u onze opleidersploeg in 2021 ook
versterken? We zijn altijd op zoek naar instructeurs.
In het bijzonder ook mensen met een medische
achtergrond of affiniteit met het verlenen van
eerste hulp. Meld u aan via opleidingen@wrb.biz.
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Jeugdcommissie
In het seizoen 2019/2020 had de jeugdcommissie totaal 8 activiteiten gepland zijn. Helaas
konden meerdere activiteiten niet doorgaan, uiteindelijk zijn er 4 activiteiten uitgevoerd, waarbij
er 1 activiteit een andere vorm heeft gekregen dan eerst gepland was.
De visie van de jeugdcommissie is; “De jeugdcommissie organiseert activiteiten voor de jonge
redders en assistent beach lifeguard. Met als doel om de overgang naar het strand minder groot
te maken, teambuildings activiteiten voor de kinderen en een leuke extra activiteit naast de
zwemlessen. Daarnaast is de jeugdcommissie een aanspreekpunt voor ouders en kinderen.”
De geplande activiteiten;
• Op 1 november 2019 was een spooktocht georganiseerd, helaas is deze niet doorgegaan
door te weinig aanmeldingen.
• Op 17 november 2019 hielpen de junior lifeguard en assistent beach lifegaurds bij de
intocht van sinterklaas. Hierbij ondersteunde de aanwezigen de lifeguards, en leerden ze
samenwerken in het team.
• Op 29 november 2019 werd er een minidisco georganiseerd in Hartekamp voor alle groepen,
totaal waren er 29 kinderen aanwezig. Hierbij leerde de jonge redders en assistent beach
lifeguard elkaar en hartekamp kennen.
• 10 januari 2020 is er gebowld, waarbij er totaal 10 jonge redders (goud en junior lifeguard)
en assistent beach lifeguards aanwezig waren.
• Eind februari/ begin maart zou er een filmavond georganiseerd worden, helaas kon dit geen
doorgang vinden door de corona crisis. Daarnaast zijn door de corona crisis de activiteiten
meevaren met KNRM Katwijk, kamp en familiedag niet doorgegaan. Familiedag is op een
andere manier uitgevoerd.
• In de maand december 2020 hebben 4 families meegedaan aan de familie speurtocht. Hierbij
hadden de families 2 weken de tijd om een speurtocht met opdrachten door de duinen
te fietsen en ondertussen opdrachten uit te voeren. Uiteindelijk is de WRB-familie bokaal
uitgereikt aan de familie Pool, doordat de opdrachten als beste zijn uitgevoerd. Voor volgend
jaar hopen we weer een familiedag/ activiteit te organiseren waarbij de gehele familie
betrokken wordt bij de WRB.
Voor het seizoen van 2020/ 2021 hopen we meerdere activiteiten te organiseren, helaas is veruit
plannen nu niet mogelijk door de corona crisis. We denken met de jeugdcommissie na over
vervangende of alternatieve activiteiten en zijn er naar uit de jeugdcommissie enthousiast te
houden en te maken. Met als doel komend seizoen heldere communicatie te hebben, in contact
te staan met de ouders en kinderen, waardoor iedereen actief en betrokken blijft bij de WRB.
In het seizoen 2019/ 2020 bestond de jeugdcommissie uit: Esma, Merle, Eveline en Daphne.
Met ondersteuning bij activiteiten van onder andere Ruben, Casper, Bastiaan, Joëlle en Ferry
(waarvoor onze dank).
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Financieel verslag 2019
Financieel verslag Wassenaarse Reddingsbrigade 1 juni 2019 - 30 september 2019

Omschrijving
Kosten materiaal en behuizing
Huur Hartenkamp
Energie Hartenkamp
Belastingen Hartenkamp
Onderhoud werkplaats
Telefoon/internet Hartenkamp
kleine aanschaffingen Hartenkamp
Overige kst Hartenkamp
Strandpost
Onderhoud boten
Onderhoud bb motoren
Trailers en aanhanger
Onderhoud RWC
Onderhoud 4WD (Toyota)
Onderhoud ATV (Polaris)
Voertuig verzekering
Reddingmiddelen onderh
Communicatiemiddelen
Reddingmiddelen aanschaf 4WD
MRB 4WD
Productiekosten
Stranddienst algemeen
Energiekosten strandpost
Telefoon/internet strandpost
Brandstoffen
Maaltijdvergoeding stranddienst
Kleding stranddienst
Huur zwembad strandploeg
Persoonsgebonden kosten
Assurantien
stranddienst vrijwill verg
Opleidingen algemeen
EHBO opleidingen
Overige algemene kosten
Alg, bestuurskosten
project bewaken/hulpverlenen
project strandgebouw
project senior lifeguard
projectkst nog te besteden
Porti
Evenementen
Bankkosten
Overige kosten

Totaal lasten
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Stand per
29-05-2019

Exploitatie Resultaat per
29/05 -30/09
30-09-2019

Begroting
2018 / 2019

Begroting
2020

750,00
1.640,14
319,22
9,33
419,65
270,94
260,17
94,82
0,00
742,87
0,00
0,00
663,32
0,00
409,29
0,00
0,00

250,00
363,67
0,00
0,00
309,75
45,99
179,63
108,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.121,38
353,18
0,00
0,00

1.000,00
2.003,81
319,22
9,33
729,40
316,93
439,80
203,36
0,00
742,87
0,00
0,00
663,32
5.121,38
762,47
0,00
0,00

1.250,00
2.150,00
500,00
550,00
925,00
200,00
450,00
250,00
250,00
500,00
1.800,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00
1.100,00
500,00

5.579,75

6.732,14

12.311,89

18.425,00

1.250,00
2.150,00
500,00
550,00
925,00
200,00
450,00
250,00
250,00
800,00
1.050,00
1.000,00
600,00
1.500,00
1.500,00
1.100,00
500,00
70.000,00
525,00
85.100,00

1.039,05
0,00
715,41
164,71
0,00
1.235,29
0,00
3.154,46

2.244,60
0,00
-4,12
2.257,20
226,10
0,00
3.800,00
8.523,78

3.283,65
0,00
711,29
2.421,91
226,10
1.235,29
3.800,00
11.678,24

4.200,00
0,00
1.100,00
3.000,00
400,00
6.000,00
3.800,00
18.500,00

4.200,00
0,00
1.100,00
3.000,00
400,00
6.000,00
3.800,00
18.500,00

1.798,12
0,00
11,50
69,95
1.879,57

168,53
1.987,51
6,50
93,64
2.256,18

1.966,65
1.987,51
18,00
163,59
4.135,75

1.750,00
3.000,00
5.300,00
4.070,00
14.120,00

1.750,00
3.000,00
5.300,00
4.070,00
14.120,00

3.871,64
9,10
82,50
703,19
-1.790,00
757,01
279,43
107,08
0,00
4.019,95

453,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,73
55,07
0,00
859,24

4.325,08
9,10
82,50
703,19
-1.790,00
757,01
630,16
162,15
0,00
4.879,19

3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.500,00
275,00
100,00
5.975,00

3.500,00
0,00
0,00
0,00
1.790,00
600,00
1.500,00
275,00
100,00
7.765,00

14.633,73

18.371,34

33.005,07

57.020,00

125.485,00
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Inkomsten
Gemeente exploitatiebijdrage
Contributie
Rente
Giften
Uitname egalisatiefonds
Nog te betalen projectkst
Opbrengst verkoop 4WD
Totaal baten
Zwemopleidingen
Huur zwembad
Gemeente subsidie zwemopleidingen
Resultaat (kosten)

Resultaatberekening
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat

16.098,00
10.237,50
9,58
325,00
-17.645,62

13.350,00
36,00
0,00
0,00
10.714,70

29.448,00
10.273,50
9,58
325,00
-6.930,92

30.900,00
10.335,00
10,00
50,00
15.725,00

9.024,46

24.100,70

33.125,16

57.020,00

30.900,00
10.335,00
10,00
50,00
66.400,00
1.790,00
16.000,00
125.485,00

11.612,11
17.221,38
-5.609,27

5.729,36
0,00
5.729,36

17.341,47
17.221,38
120,09

17.221,38
17.221,38
0,00

17.221,38
17.221,38
0,00

9.024,46
9.024,46
0,00

24.100,70
24.100,70
0,00

33.125,16
33.125,16
0,00

57.020,00
57.020,00
0,00

125.485,00
125.485,00
0,00

29-05-19

30-09-19

Balans per 30 september 2019
Activa
Reddingsmaterialen
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
Liquide middelen

29-05-19

30-09-19 Passiva

36.535,52
2.001,59
0,00
123.594,96

36.535,52 Kapitaal
3.280,43 vooruit ontvangen contributie
1.799,27 Nog te betalen
122.493,84 Egalisatiefonds

26.612,61
0,00
214,00
135.305,46

26.612,61
0,00
11.595,69
125.900,76

162.132,07

164.109,06

162.132,07

164.109,06
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Financieel verslag 2020
Financieel verslag Wassenaarse Reddingsbrigade 1 oktober 2019 - 31 december 2020

Omschrijving
Kosten materiaal en behuizing
Huur Hartenkamp
Energie Hartenkamp
Belastingen Hartenkamp
Onderhoud werkplaats
Telefoon/internet Hartenkamp
kleine aanschaffingen Hartenkamp
Overige kst Hartenkamp
Strandpost
Onderhoud boten
Onderhoud bb motoren
Trailers en aanhanger
Onderhoud RWC
Onderhoud 4WD (Toyota)
Onderhoud ATV (Polaris)
Voertuig verzekering
Reddingmiddelen onderh
Communicatiemiddelen
Reddingmiddelen aanschaf 4WD
MRB 4WD
Productiekosten
Stranddienst algemeen
Energiekosten strandpost
Telefoon/internet strandpost
Brandstoffen
Maaltijdvergoeding stranddienst
Kleding stranddienst
Huur zwembad strandploeg
Persoonsgebonden kosten
Assurantien
stranddienst vrijwill verg
Opleidingen algemeen
EHBO opleidingen
Overige algemene kosten
Alg, bestuurskosten
Projectkst nog te besteden
Porti
Kosten corona maatregelen
Evenementen
Bankkosten
overige kosten
Totaal lasten
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Begroting
2020

Resultaat per
31-12-2020

Begroting
2021

1.250,00
2.150,00
500,00
550,00
925,00
200,00
450,00
250,00
250,00
800,00
1.050,00
1.000,00
600,00
1.500,00
1.500,00
1.100,00
500,00
70.000,00
525,00
85.100,00

1.250,00
1.990,95
326,40
238,13
936,75
16,58
241,28
327,71
1.545,90
1.597,07
338,80
1.480,61
589,71
1.281,41
1.534,72
1.131,74
1.311,29
70.000,00
0,00
86.139,05

1.000,00
2.000,00
350,00
550,00
940,00
225,00
495,00
250,00
275,00
800,00
225,00
1.000,00
1.700,00
0,00
1.750,00
850,00
750,00
0,00
2.150,00
15.310,00

4.200,00
0,00
1.100,00
3.000,00
400,00
6.000,00
3.800,00
18.500,00

4.519,06
0,00
908,67
3.047,13
576,91
3.539,25
3.800,00
16.391,02

5.000,00
0,00
1.000,00
3.500,00
600,00
6.000,00
4.000,00
20.100,00

1.750,00
3.000,00
5.300,00
4.070,00
14.120,00

2.548,15
2.843,30
4.963,61
3.315,55
13.670,61

2.600,00
6.000,00
7.000,00
4.031,00
19.631,00

3.500,00
1.790,00
600,00
0,00
1.500,00
275,00
100,00
7.765,00
125.485,00

3.952,27
0,00
227,50
346,05
160,68
187,40
0,00
4.873,90
121.074,58

3.500,00
1.790,00
300,00
500,00
1.500,00
250,00
100,00
7.940,00
62.981,00
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Inkomsten
Gemeente exploitatiebijdrage
Contributie
Rente
Giften
Uitname egalisatiefonds
Nog te betalen projectkst
Opbrengst verkoop 4WD
Totaal baten
Zwemopleidingen
Huur zwembad
Gemeente subsidie zwemopleidingen
Resultaat

Resultaatberekening
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat

30.900,00
10.335,00
10,00
50,00
66.400,00
1.790,00
16.000,00
125.485,00

26.700,00
12.360,50
9,99
706,75
63.311,17
0,00
16.000,00
119.088,41

26.700,00
12.000,00
0,00
50,00
22.441,00
1.790,00
0,00
62.981,00

17.221,38
17.221,38
0,00

15.235,21
17.221,38
-1.986,17

20.550,00
20.550,00
0,00

125.485,00
125.485,00
0,00

119.088,41
119.088,41
0,00

62.981,00
62.981,00
0,00

Balans per 31 december 2020
Activa
Reddingsmaterialen
Nog te ontvangen
Te ontvangen verkoop 4WD
Vooruitbetaald
Liquide middelen

30-09-19
36.535,52
3.280,43
0,00
1.799,27
122.493,84

31-12-20 Passiva
36.535,52 Kapitaal
15.658,67 Vooruit ontvangen contributie
16.000,00 Nog te betalen aankoop 4WD
1.322,30 Nog te betalen
131.585,54 Egalisatiefonds

30-09-19
26.612,61
0,00
0,00
11.595,69
125.900,76

31-12-20
26.612,61
2.102,00
70.000,00
13.940,83
88.446,59

164.109,06

201.102,03

164.109,06

201.102,03
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Terugblik 2020
In 2020 was er een opnamedag van Views Productions, naast een spectaculair filmpje hebben ze
ook foto’s genomen. Een paar hiervan zijn hieronder uitgelicht. Ook andere foto’s in dit verslag
zijn uit deze reeks.
Foto’s zijn gemaakt door Views Productions: viewsproductions.nl
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Vooruitblik 2021
Komend seizoen zal helaas ook weer in het teken staan van corona. Hopelijk voor de laatste keer
zullen we een seizoen moeten draaien die anders dan anders is. Wat dit jaar verschillend maakt
van vorig jaar, is natuurlijk het vooruitzicht op het einde van de pandemie. Als alles meezit zijn
de meesten deze zomer gevaccineerd en kunnen we de meeste maatregelen loslaten, als het
lekker weer is begonnen.
Restricties
Dit alles betekent dat we weer zonder restricties mogen trainen, gewoon weer naar de
Hartenkamp een biertje mogen doen en dan uiteindelijk elkaar dan ook eindelijk weer kunnen
zien op feestjes. Dit komt er allemaal weer aan, we weten alleen nog niet wanneer. Natuurlijk
zullen we zodra er weer meer dingen mogen, dit met jullie communiceren!
Gelukkig mogen we inmiddels wel al een heel stuk meer dan een aantal maanden geleden.
We hadden in die periode ook een aantal uitzonderingsposities. We mochten trainen in het
zwembad, terwijl de rest van het land daar nog op moest wachten. We konden een ontheffing
van de avondklok krijgen voor onze werkzaamheden bij de WRB. Inmiddels mogen we elkaar
ook weer (buiten) ontmoeten bij de HK en we zien elkaar ook al op het strand.
Wat vaststaat, is dat de aantallen besmettingen inmiddels echt omlaaggaan. De eerste grote
evenementen (zoals festivals) zijn deze zomer alweer gepland. Wellicht is het later dit jaar voor ons
ook weer mogelijk evenementen te organiseren. Bij de Schollenfuif is dit natuurlijk een grotere
kans dan bij de midzomer BBQ. We moeten ook niet vergeten dat we een voorbeeldfunctie
hebben op het strand, waardoor we dus soms later pas dingen kunnen organiseren dan andere
organisaties.
Bescherming
Helaas zal dit jaar ook nog in het teken staan van onszelf en anderen beschermen tegen, niet
alleen de gevaren van de zee, maar ook corona. Daarom zijn ook dit jaar ontsmettingsmiddelen
en mondkapjes beschikbaar. Maak hier vooral gebruik van! Een mondkapje beschermt niet
alleen jezelf, maar ook de persoon die je aan het behandelen bent. Nog niet iedereen gaat
gevaccineerd zijn, dus neem hierin geen risico. Probeer zo veel mogelijk de richtlijnen van het
RIVM op te volgen.
Versterking commissies en bestuur
Dit jaar heeft de stranddienstcommissie versterking gekregen van Esma Hoogendijk, Anne
Niersman, Bart van Veggel, Dionne Ruizendaal en Ruben Voorham. Hierdoor is er een flinke
uitbreiding van de onderbezette commissie gekomen, hiervoor zijn we de versterkers heel
dankbaar!
Dionne, Ferry en Tim zijn rond de jaarwisseling gestopt om verschillende redenen. Daarom is
sindsdien het bestuur driekoppig met enkel het dagelijks bestuur. Dit is natuurlijk geen houdbare
situatie. Daarom zal ook het bestuur dit jaar versterkt worden. Tijdens de ALV zal hier meer
over volgen. Als je ook geïnteresseerd bent het bestuur te versterken, schroom niet om ons te
contacten!
Er zal ons, als het weer mag, een mooie zomer tegemoet staan. We zullen samen weer mooie
en minder mooie momenten kunnen meemaken. We verwachten dat dit een zomer zal worden,
die ons nog lang zal bijstaan.
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Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus
te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen,
afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden er minder
mensen besmet. Zo is er sneller meer mogelijk.

Wassen
Was vaak en
goed je handen.

Afstand

.

Testen

Houd 1,5 meter
afstand.

Klachten?
Blijf thuis.

Hoest en nies in
je elleboog.

Ontmoet zo
min mogelijk
mensen.

Ontvang geen
bezoek.

Raak je gezicht
zo min mogelijk
aan.

Vermijd drukke
plekken.

Laat je direct
testen.

Schud geen
handen.

Draag een
mondkapje waar
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je
de testuitslag
weet.

.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/basisregels
of bel 0800-1351
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