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Inleiding 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van Reddingsbrigade Rivierenland Tiel over 2022. Dit was het eerste 

jaar na de pandemie, waarin alles weer mocht. We hebben als bestuur wel gezien dat met name de bekende 

commerciële bewakingen dit jaar nog niet of nauwelijks zijn doorgegaan. Financieel gezien hebben we een 

goed jaar achter ons, ondanks dat de opgestelde begroting over 2022 hier niet in voorzag. 

 

Vanuit het bestuur zijn dit jaar diverse activiteiten ontplooid om ons als vereniging binnen de gemeente Tiel 

en de provincie Gelderland meer op de kaart te zetten en zo meer naamsbekendheid te krijgen. Dit is deels 

gelukt en heeft al geresulteerd in extra leden en nieuwe commerciële bewakingen.  Deze inspanningen 

hebben er ook toe geleid dat het college van B&W van de gemeente Tiel in december 2022 formeel heeft 

ingestemd met een substantiële incidentele subsidie voor 2022 en een overeenkomst met ons wil aan gaan 

betreffende onze inzet tijdens evenementen nabij het water. Ook hiervoor krijgen we dan een substantiële 

vergoeding voor die we naar eigen inzicht mogen inzetten binnen de vereniging. 

 

Tevens is er een continue stroom van opleidingsgelden vrijgekomen vanuit de RVR (Regionale Voorziening 

Reddingsbrigades) Gelderland-Zuid. Voor 2022 betrof dat ook nog de jaren 2021 en 2020. Vanaf 2023 zal 

dit een jaarlijks terugkerend bedrag zijn om onze NRV (Nationale Reddingsvloot). eenheid vakbekwaam te 

maken en te houden. 

 

We hebben in 2022 voor de Kaap (beter bekend als de Holland Evenementen Groep (HEG)) weer nieuwe 

en herhalingslessen mogen verzorgen voor Lifeguard, als ook extra commerciële betaalde bewakingen. 

 

Voor volgend jaar staat het werven van nieuwe (senior) leden en meer sponsering nog steeds hoog op 

agenda om het voortbestaan van onze vereniging beter te kunnen borgen. Hiervoor hebben we als 

vereniging wel vrijwilligers nodig die zich hiervoor willen inzetten. Ook het enthousiasmeren van de “oudere” 

jeugd in het tweede voor de WHV staat benoemd als actiepunt. 

 

Het financieel jaar hebben we kunnen afsluiten met een positief saldo van € 2.611,00. 

 

In 2022 hebben wij een groot aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen en onze seniorleden zijn 

nagenoeg stabiel gebleven. Dit is terug te vinden in onderstaand overzicht.  

Soort lid 
Per  

1-1-2021 
Per  

31-12-2022 

Jeugdleden 32 45 

Seniorleden 19 18 

Totaal 51 63 
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Inhoud jaarverslag 

Dit jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Onderbouwing financiële gegevens 

 Goedkeurende verklaring jaarverslag 

 Bijlagen: 

o Balans per 31 december 2022 

o Winst- en verliesrekening per 31 december 2022 

o Toelichting op de balans per 31 december 2022 

o Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2022 
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Onderbouwing financiële gegevens 

In dit gedeelte van het financieel jaarverslag worden diverse financiële gegevens toegelicht met betrekking 

tot de winst- en verliesrekening, welke een grote(re) afwijking vertonen ten opzichte van de gemaakte 

begroting. Van de aanwezige bestemmingsreserves op de balans, wordt aangegeven hoe het positieve 

saldo hierover is verdeeld. 

 

Winstsrekening (inkomsten) 

Contributie 
Door de grote aanwas van nieuwe jeugdleden binnen onze vereniging, hebben we meer contributie mogen 

ontvangen dan oorspronkelijk begroot. 

Cursussen 
In 2022 hebben we de herhalingscursus en de Lifeguard cursus voor de Kaap (beter bekend als de Holland 

Evenementen Groep BV), locatie Beldert Beach mogen verzorgen. Dit heeft ons als vereniging € 795,00 

opgeleverd. 

Vanuit het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) traject binnen de gemeente Tiel, hebben we een aantal 

cursussen aan jongeren mogen verzorgen. Hiervoor hebben we een vergoeding van € 1.015,00 mogen 

ontvangen. 

Bewaking / inzet WHV 
In 2022 zijn er door WHV weer meerder commerciële bewakingen uitgevoerd. Met name voor de Kaap 

hebben we diverse bewakingen mogen uitvoeren. Naast deze bewakingen hebben we ook de meer 

traditionele bewakingen kanovaren tijdens Koningsdag en de intocht van Sinterklaas uitgevoerd.  

Al deze bewakingen bij elkaar hebben er voor gezorgd dat de inkomsten hiervoor hoger zijn dan begroot. 

Sponsoring 
De ontvangen sponsering is positief uitgevallen en bedraagt hoger dan begroot. Dit komt vooral door een 

extra sponsering vanuit Coop door de aldaar gehouden actie “statiegeld sparen”. Ook de opbrengst van de 

Jantje Beton collecte was dit jaar hoger dan verwacht. 

Kleding vrijwilligers 
In het afgelopen jaar zijn op kosten van enkele leden als ook op kosten van de vereniging Reddingsbrigade 

kleding aangeschaft en indien van toepassing doorbelast. 
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Overige inkomsten 
Deze post is t.o.v. de begroting in positieve zin fors toegenomen. Dit komt met name door de vrijgekomen 

opleidingsgelden RVR Gelderland-Zuid van 2022. Ook de inzet van WHV tijdens de waterramp in Limburg 

en onze Horeca verkoop in het zwembad hebben hieraan bijgedragen. 

De inkomsten zijn onderstaand weergegeven met daarbij aangegeven of deze inkomsten betrekking hebben 

op een uitgave post. 

Omschrijving Bedrag (€) Te verrekenen kostenpost / opmerking 

Opleidingsgelden RVR Gelderland-
Zuid 2022 

3.311,49 Betreft een extra niet begrote inkomst 

Horeca verkoop Zwembad Waalslag 277,68 
Betreft een extra niet begrote inkomst, welke 
verrekent wordt met kosten grootboek 499 
Overige uitgaven 

NRV inzet Limburg 134,24 Betreft een extra niet begrote inkomst 

NRV Landelijke oefening 80,22 Betreft een extra niet begrote inkomst 
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Verliesrekening (kosten) 

Huur Zwembad 
Het totaalbedrag voor de huur van het zwembad is lager uitgekomen dan initieel begroot. De reden hiervoor 

is dat de huurprijs in 2022 minder hard gestegen is dan initieel begroot. Daarnaast hebben voor de maand 

december van 2021, i.v.m. de toen nog aanwezige pandemie geen rekening gehad. Ook zijn enkele 

gereserveerde lessen door vakanties niet doorgegaan. Dit heeft geresulteerd in een daling van 20% t.o.v. de 

begroting. 

Vrijwilligersvergoedingen 
Doordat er geen commerciële bewakingen zijn geweest in 2022 waarvoor vrijwilligers een vergoeding 

ontvangen, is deze post lager uitgekomen dan initieel begroot. Het gaat dan om een daling van 28% t.o.v. de 

begroting. 

Kleding vrijwilligers 
Voor een aantal vrijwilligers zijn nieuwe kledingstukken aangeschaft welke in bruikleen dan wel zelf is 

aangeschaft. Als we kijken naar de kosten hiervan en wat hebben doorbelast naar de leden, komen we uit 

op een extra uitgaven van € 175,00.   

Examenkosten 
Het totaal bedrag van de examenkosten zijn een stuk hoger uitgekomen dan initieel begroot. Voornaamste 

reden hiervoor is dat we extra certificaten hebben moeten aanschaffen bij onze drukkerij en we hebben in 

2022 twee keer afgezwommen. Onderstaand een overzicht van de certificaten die we hebben moeten laten 

drukken: 

 Certificaten Lifeguard basis en herhaal 

 Certificaten Junior Redder 3 & 4 (oude stijl) 

 Certificaten RBTiel (eigen) 

Dit alles heeft er toe geleid in een stijging van 54% t.o.v. de begroting. 

EHBO Certificering 
Hiervoor is in het afgelopen jaar € 725,00 uitgegeven, wat resulteert in een stijging van 232% t.o.v. de 

begroting. Deze forse stijging komt door het aanbieden van een Jeugd EHBO met reanimatie basis en het 

daarbij behorende Nikta certificaat aan vier jeugdleden van onze vereniging. Het gaat dan om een bedrag 

van € 653,40, welke wij in het eerste kwartaal van 2023 vergoedkrijgen vanuit de opleidingsgelden RVR 

Gelderland-Zuid 2022 

 

RVR staat voor  Regionale Voorziening Reddingsbrigades en is een samenwerkingsverband tussen de 

Reddingsbrigades Tiel, Culemborg en Nijmegen. Deze RVR krijgt jaarlijks opleidingsgelden vanuit de NRV 

(Nationale Reddingsvloot).  

Electra en Water 
In 2022 is er nog geen klein onderkomen gekomen, voor het drogen van de pakken en om spullen van de 

vereniging op te slaan. Dit resulteert in een afname van 100% t.o.v. de begroting. 

Brandstof/reiskosten 
Door het meer draaien van commerciële bewakingen het afgelopen jaar zoals de World Police & Fire Games 

(WPFG) en de gehouden landelijke NRV oefening, zijn de kosten gestegen met 28% t.o.v. de begroting. 
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Aanschaf (klein) materiaal 
In 2022 waren we genoodzaakt om voor één reddingsvest een nieuwe CO² patroon aan te schaffen, overige 

investeringen waren niet nodig. Dit zorgt voor een daling van 87% t.o.v. de opgestelde begroting. 

Onderhoud Waptap 
In 2022 was er geen onderhoud nodig op de botencontainer. Dit resulteert in een afname van 100% t.o.v. de 

begroting. 

Activiteiten 
Voor onze jeugdleden hebben we in 2022 met Pasen een vossenjacht gehouden. Ook hebben we in 2022 

weer meegedaan met het leggen van fruitmozaïeken. Beide activiteiten zorgen naast de gebruikelijke 

vrijwilligers BBQ voor een  verhoogde activiteiten uitgaven van 76% t.o.v. de begroting. 

Promotiemateriaal 
In 2020 hebben we nieuwe jeugd en WHV flyers moeten laten maken, omdat de oude flyers niet meer up-to-

date en bruikbaar waren. Dit resulteert in een toename van 239% t.o.v. de begroting. 

Administratiekosten 
Deze kosten hiervan zijn door de prijsstijging bij onze hosting partij gestegen met 22%  t.o.v. de opgestelde 

begroting. 

Bestuur en ALV kosten 
Deze kosten hiervan zijn met 19% gestegen t.o.v. de opgestelde begroting. Deze stijging komt met name 

door de gevoerde gesprekken met diverse lokale politieke partijen binnen Tiel, waarvoor wij koffie en thee 

hebben geserveerd.  

Deze gesprekken en andere inspanningen vanuit het bestuur hebben er wel toe geleid dat het college van 

B&W van de gemeente Tiel in december 2022 formeel heeft ingestemd met onderstaand voorstel: 

1. De Reddingsbrigade Rivierenland voor 2022 een incidentele subsidie van € 2.500 toe te kennen. 

2. Per 2023 met de reddingsbrigade een overeenkomst aan te gaan betreffende hun inzet tijdens 

evenementen nabij het water, tegen een jaarlijkse vergoeding van € 2.500. Deze overeenkomst 

aan te gaan voor onbepaalde tijd en met een opzegtermijn van 6 maanden.  

Bankkosten 
Banken hebben in 2022 besloten om de kosten voor klantonderzoek door te belasten aan o.a. verenigingen. 

Dit klantonderzoek is wettelijk verplicht om witwaspraktijken tegen te gaan en vindt maandelijks plaats. Dit 

heeft er toe geleid dat de kosten hiervan met 10% zijn gestegen t.o.v. de opgestelde begroting. 
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Overige uitgaven 
Deze post kent ook een zeer forse overschrijding t.o.v. het begrote bedrag van 2378%. De oorzaak hiervan 

komt voornamelijk doordat we als bestuur genoodzaakt waren te investeren in een nieuwe website. Dit 

betekende een extra investering van € 1.982,00.  

Daarnaast hebben ook onderstaande eenmalige uitgaven hieraan bijgedragen. 

Omschrijving Bedrag (€) Opmerking 

Albeli fotoboek World Police & Fire 
Games (WPFG) 

89,00 
Aandenken aan de leden van de WHV die aan 
deze bewaking hebben bijgedragen. 

Horeca verkoop Zwembad Waalslag 114,00 

Betreft een extra uitgave, welke verrekent wordt 
met inkomsten grootboek 995 Overige uitgaven. 
Dit resulteert een positief saldo qua 
horecaverkoop van € 189,68 

Instructeursopleiding 225,00 
Betreft een extra uitgave voor twee kaderleden 
die de Instructeursopleiding gaan volgen met 
daaraan gekoppeld een officieel certificaat. 

Zettle Reader 2  18,00 
Betreft een extra uitgave, zodat we onze leden 
tijdens het zwemmen en afzwemmen kunnen 
voorzien van koffie en thee. 
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Balans 

Nog te ontvangen contributie (debiteur) 
Deze post bestaat uit twee leden welke nog niet alle contributie van 2022 hebben betaald. Een er van zal 

naar verwachting in 2023 leiden tot een oninbare factuur. 

Nog te ontvangen bedragen (debiteur) 
Deze post bevat de nog te ontvangen bedragen met betrekking tot ingediende declaratie van de 

opleidingsgelden RVR Gelderland-Zuid van 2022. Deze declaratie zal naar verwachting door 

Reddingsbrigade Nederland worden goedgekeurd, waarna zij in 2023 over zullen gaan van de uitbetaling 

van dit bedrag. 

Vooruitontvangen bedragen 
Deze post bestaat uit de helft van de ontvangen jaarcontributie in 2022 van 26 leden. 

Bestemmingsreserve 
Het positieve saldo van 2022 en de verdeling hiervan over de aanwezige bestemmingsreserves zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Balans onderdeel Reservering € Reden 

Vrije reserves 610,89 
Dit is het overgebleven positief resultaat van 
2022 na verdeling van het totale resultaat 
over andere bestemmingsreserves. 

Bestemmingsreserve WHV materiaal 
opslag 

2.000,00 
Extra reservering voor versnelde vervanging 
van de motor van de snelle boot. 

Bestemmingsreserve ledenevenement - - 

Bestemmingsreserve jubileum 25 jaar - - 

Bestemmingsreserve zwembadhuur - - 

Bestemmingsreserve portofoons - - 
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Goedkeurende verklaring jaarverslag 

Dit financieel jaarverslag is op gesteld door Ruud Rombout, penningmeester Reddingsbrigade Rivierenland 

Tiel en in de bestuursvergadering van 20 maart 2023 behandeld en goedgekeurd door de bestuursleden 

welke tijdens deze vergadering aanwezig waren. 

 

Was getekend namens Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, 

 

 
 
 
 
 
 

 

Peter Mentink 
Voorzitter  

Ruud Rombout 
Penningmeester 
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Bestuurslid Zwemmend Redden 

Martijn Muijen  
Bestuurslid Waterhulpverlening 
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Bestuurslid Waterhulpverlening 

 

 



 

 

 

 


