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Algemeen 
 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur per 21 november 2021 ALV:   

Voorzitter:   Arjen Venema  Loopveltweg 166  3645 LK Vinkeveen 

Secretaris:   Marieke van Dorst Voetshoven 7   4761 MP Zevenbergen 

Penningmeester: Alex Andeweg  Mackayhof 7    5121 AE Rijen  

Algemeen:   Cris Amende  Havixhorst 16   2402 MS Alphen aan den Rijn 

Dylan Ottevanger De Genestelaan 95  6531 EC Nijmegen  

   Eddy van Well  Prins Bernhardstraat 13 3331 BN Zwijndrecht 

   Jesse van Meggelen   Albrandswaardseweg 15B 3171 AD Poortugaal 

 

De Strandreddingsbrigade Westerschouwen 
De vereniging Strandreddingsbrigade Westerschouwen is opgericht d.d. 2 juni 1990 te Zierikzee, is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40311019 en is aangesloten bij de Reddingsbrigade 
Nederland. Het werkterrein strekt zich uit over het geografische gebied (strand) van de gemeente Schouwen-
Duiveland (GSD).  

De vereniging stelt zich ten doel: hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen.  

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn 
afgerond op hele bedragen.  

Doordat de vereniging niet BTW-plichtig is voor de Wet de omzetbelasting 1968 (ANBI/RSIN: 009012539), zijn 
de bedragen (uitgaven) die in dit verslag worden vermeld inclusief BTW. Dit geldt niet voor de uitgekeerde 
onkosten- en dagvergoedingen aan de leden. 

Grondslagen van waardering 

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto omzet en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar 
toe te rekenen kosten. Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten uit levering van goederen en 
diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke (en over de omzet geheven belastingen).  

Deze kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten 
zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd  c.q. verricht. Verliezen worden in 
aanmerking genomen waarin deze voorzienbaar zijn.  
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Jaarrekening 2021 

De balans per 31 december 2021 

De balans sluit met een reserve van € 143.242,-.  

 

Exploitatierekening 2021 

Het resultaat in het verslagjaar 2021 bedraagt € 7.804,-.  

Het positieve resultaat is met name ontstaan vanwege de geringe uitgaven in een wederom door COVID-19 
gedomineerd strandseizoen 2021. Door de restricties waren er minder leden op het strand, wat maakt dat de 
uitgaven lager uitvallen dan initieel begroot. 

In de jaren 2022 e.v. wordt de gepresenteerde reserve gebruikt voor uitgaven welke -voor nu- niet structureel 
worden gefinancierd door de opdrachtgever (GSD).  
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Verschillenanalyse-1  

Van de Lasten: 

 
 

Begroot REALISATIE Saldo
4000 Personeelslasten € 80.150,00 € 3.819,30 € -3.819,30
4001 Vergoeding Bestuur € 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00
4002 Vergoeding Leden € 65.000,00 € 74.831,76 € -9.831,76
4003 Vergaderkosten € 2.000,00 € 47,50 € 1.952,50
4004 Km Vergoeding € 2.300,00 € 1.761,38 € 538,62
4010 Contributie KNBRD € 1.825,00 € 2.170,03 € -345,03
4011 Verzekeringen KNBRD € 175,00 € 171,00 € 4,00
4020 Winterbewaking € 2.400,00 € 3.600,00 € -1.200,00
4021 Km Vergoeding WB € 2.850,00 € 2.726,69 € 123,31
4030 Groot materiaal GSD € 1.030,51 € -1.030,51
4031 Onderhoud voer- en vaartuigen GSD € 403,94 € -403,94
4032 Brandstof GSD € 0,00
4033 Verzekeringen voer- en vaartuigen GSD € 0,00
4040 Trainingen en Opleidingen € 21.525,00 € 11.535,17 € 9.989,83
4050 Klein materiaal en inventaris GSD € 1.661,01 € -1.661,01
4051 (Onderhoud)Klein (reddings)materiaal GSD € 244,33 € -244,33
4052 Inventaris STL Van der Haven € 500,00 € 498,09 € 1,91
4053 Inventaris reddingsposten GSD € 172,21 € -172,21
4054 Inventaris botenhuizen GSD € 0,00
4055 Communicatiemiddelen GSD € 2.438,01 € -2.438,01
4056 Onderhoud communicatiemiddelen GSD € 0,00
4057 Levensmiddelen, was, keukeninventaris € 8.560,00 € 6.074,58 € 2.485,42
4058 EHBO-middelen € 1.987,00 € 2.135,72 € -148,72
4059 Onderhoud EHBO-middelen (AED's) € 500,00 € 500,00
4060 Kleding € 20.000,00 € 11.266,10 € 8.733,90
4061 Onderhoud kleding (o.a. redvesten) € 1.500,00 € 1.318,06 € 181,94
4070 Website, promotie en werving € 0,00 € 0,00
4071 Website publiek € 2.000,00 € 251,15 € 1.748,85
4072 Intranet € 1.000,00 € 2.559,16 € -1.559,16
4073 Promotie & Werving € 1.000,00 € 1.601,85 € -601,85
4074 Voorlichting € 1.000,00 € 760,67 € 239,33
4080 Administratiekosten € 0,00 € 332,64 € -332,64
4081 Accountant € 2.000,00 € 1.754,64 € 245,36
4082 Bank € 210,00 € 251,96 € -41,96
4083 Notaris € 0,00
4084 SportLink € 125,00 € 135,28 € -10,28
4090 Activiteiten Commissie € 6.200,00 € 6.075,11 € 124,89
4095 Evenementen € 1.080,00 € -1.080,00
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4000 
In 2021 zijn hier de uitgaven voor tijdelijke huisvesting i.v.m. COVID-19 alsook ongeregeldheden bij Post SD 
opgenomen.  
 
4001 
In 2021 heeft het bestuur uit 6 personen bestaan. 
 
4002 
Naast de in de Dienstverlening overeenkomst (DVO) opgenomen bewakingsdagen hebben extra bewakingen 
plaatsgevonden welke initieel niet waren begroot, echter wel onder deze begrotingspost zijn uitbetaald. Deze 
extra bewakingen zijn afzonderlijk gefactureerd bij de opdrachtgever (opgenomen in begrotingspost 8021). 
 
4003 
Het merendeel van de vergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden, hetgeen resulteert in lagere 
vergaderkosten. 
 
4004 
In het jaar 2021 hebben er minder vergaderingen plaatsgevonden, echter is er een onderscheid gemaakt in de 
vergoeding voor wat betreft dagvergoeding en Km-vergoeding.  
 
4010 
Door meer leden een hogere afdracht van contributie bij de nationale bond. 
 
4011 
Geen bijzonderheden. 
 
4030/4031 
Budget voor deze begrotingsposten is belegd bij de opdrachtgever, echter hebben er -zeer beperkt- toch 
uitgaven plaatsgevonden. 
 
4040 
Door COVID-19 hebben er minder trainingen plaatsgevonden dan gepland. 
 
4050/4053 
Voor de uitgaven van klein materiaal en inventaris is eind 2021 door GSD budget overgedragen (8022). 
 
4052 
Geen bijzonderheden. 
 
4057 
Door COVID-19 restricties minder leden op het strand, maken dat de uitgaven lager uitvallen dan initieel 
begroot. 

4058 
Meer uitgaven dan initieel begroot. 
 
4059 
Is voor kosten van en door opdrachtgever (GSD) onderhoud uitgevoerd. 
 
4060 
Minder uitgaven dan initieel begroot, o.a. mede door leveringsproblemen bij de leverancier. 
 
4061 
Geen bijzonderheden. 
 
4071 
Betreffen de uitgaven voor het gebruik van server ruimte. 
 
4072 
Dit jaar is het intranetgedeelte herzien en aangepast aan de operationele wensen. 
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4073 
Betreffen de uitgaven voor promotie in de vorm van bedankjes. 
 
4074 
Betreffen uitgaven voor drukwerk ten behoeve van voorlichting. 
 
4080 
Betreffen uitgaven voor portokosten, waren niet begroot. 
 
4081 
Geen bijzonderheden. 
 
4082 
Kosten dan initieel begroot. 
 
4083 
- 
 
4084 
Kosten voor gebruik van deze applicatie zijn iets hoger uitgevallen dan initieel begroot, mogelijk door indexatie. 
 
4090 
Betreft kosten voor lustrumfeest wat met inachtneming van de toen geldende COVID-19 restricties toch 
gehouden kon worden. 
 
4095 
Betreft de kosten gemaakt voor het op verzoek bewaken van evenementen, verzorgen van (MDT)opleidingen, 
deze kosten worden -waar mogelijk- gedekt door de baten op de begrotingspost 8095.  
In 2021 hebben er beperkt evenementen en (betaalde)opleidingen plaatsgevonden. 
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Verschillenanalyse-2  
 
Van de Baten: 
 

 
 
 
8000 
In het jaar 2021 is -ondanks COVID-19- het aantal leden toegenomen, waardoor de contributie opbrengsten 
ook zijn toegenomen. 
 
8010 
In het seizoen hebben we op de posten donaties mogen ontvangen als dank voor onze inzet. 
 
8020-8021-8022 
Betreffen de budgetbijdragen van de opdrachtgever, respectievelijk; Dienstverlening overeenkomst (DVO), 
Tijdelijke opdracht (buiten de DVO) en overheveling van budget voor ‘klein materiaal en inventaris’.  
 
8030-8040-8050-8090 
Met ingang van 2017 is er voor gekozen om de eigen bijdrage van de leden inzichtelijker te maken door deze 
apart op de resultatenrekening te boeken. In het boekjaar 2021 is deze wijze van administreren ook voorgezet.  
 
8060 
Spijtig heeft het hebben van financiële reserves voor een vrijwilligersvereniging als de SRB Westerschouwen 
financiële consequenties als in casu negatieve rente op de spaarrekening. 
 
8095 
Betreft de opbrengsten gemaakt voor het op verzoek bewaken van evenementen, verzorgen van 
(MDT)opleidingen, deze kosten worden weergegeven op de begrotingspost 4095.  
In 2021 hebben er beperkt evenementen en (betaalde)opleidingen plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 

 

BATEN Begroot Realisatie verschil
8000 Leden € 3.200,00 € 3.900,00 € 700,00
8001 Donateurs € 0,00 € 0,00
8010 Donaties € 0,00 € 278,05 € 278,05
8020 Bijdrage Gemeente (DVO) € 116.109,00 € 118.083,00 € 1.974,00
8021 Bijdrage Gemeente - Tijdelijke opdracht € 0,00 € 13.352,00 € 13.352,00
8022 Bijdrage Gemeente - Overig € 0,00 € 11.888,30 € 11.888,30

Bijdrage vanuit Onderrealisatie 2019 € 27.335,00 € 18.913,45 € -8.421,55
8030 Eigen bijdrage leden kleding € 250,00 € 1.657,77 € 1.407,77
8040 Eigen bijdrage leden opleiding € 750,00 € -750,00
8050 Eigen bijdrage leden voeding € 0,00
8060 Rente € 25,00 € -116,22 € -141,22
8090 Eigen bijdrage leden Activiteiten € 0,00 € 2.940,00 € 2.940,00
8095 Evenementen € 0,00 € 2.130,00 € 2.130,00
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Balans per 31-12-2021 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Debiteuren leden
Vorderingen kort 7.726€           403€               232€               -€                    -€                    
Vooruitbetaald lustrum -€                    -€                    -€                    

A Totaal vorderingen 7.726€           403€               232€               -€                    -€                    

Kas 865€               916€               245€               202€               75€                 
ING Betaalrekening 90€                 70€                 2.899€           2.236€           23.284€         
ING Spaarrekening-1 19.960€         21.600€         105.000€       133.000€       99.939€         
ING Spaarrekening-2 19.943€         

B Totaal geldmiddelen 20.915€         22.585€         108.144€       135.438€       143.242€       

Schulden (accountant+bank) -€                    -€                    
Schulden kort -4.670€          -382€             -25€                -€                    -€                    
Crediteuren leden -€                    -€                    -€                    

C Totaal schulden -4.670€          -382€             -25€                -€                    -€                    

Reserve begin boekjaar 22.251€         23.971€         22.606€         108.351€       135.438€       
Ontrekking niet subsidiale kosten

Ontvangsten lustrum
RESULTAAT boekjaar 1.720€           -1.365€          85.745€         27.087€         7.804€           

D Totaal reserve (D=A+B+C) 23.971€         22.606€         108.351€       135.438€       143.242€       


