Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD)
4 0 5 3 1 3 3 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Dokweg 149
0 2 5 5 5 4 5 8 5 8

E-mailadres

communicatie@reddingsbrigade.nl

Website (*)

www.reddingsbrigade.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 1 0 0 9 7 9 5

Welzijn - Sport
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2 1

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

5 0 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Leendert de Lange

Secretaris

Sonja Robben

Penningmeester

Peter Ouwendijk

Algemeen bestuurslid

Christa Grootveld

Algemeen bestuurslid

Bruno Molenaar

Overige informatie
bestuur (*)

Marc van den Berg (algemeen bestuurslid), Ronald Stoffer (algemeen bestuurslid)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Reddingsbrigade Nederland
Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie van 154 aangesloten
reddingsbrigades met in totaal 21.000 leden. Onze missie is: meer veiligheid in, op en
langs het water. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en
iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De KNBRD ondersteunt de 154 aangesloten reddingsbrigades bij de uitvoering van
hun inzet om toezicht te houden bij stranden en evenementen, kinderen te leren
zwemmen en op te leiden tot lifeguards, deel uit te maken van de Nationale
Reddingsvloot, en het publiek te informeren over de gevaren van het zwemmen in
open water. Ondersteunen betekent opleidingen en richtlijnen produceren, kennis
delen, bestuurlijke ondersteuning, campagnes mee ontwikkelen en politieke lobby
voeren. Door de reddingsbrigades 'in hun kracht te plaatsen' dragen we bij aan de
veiligheid in, op en langs het water en voorkomen we dat mensen verdrinken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De vereniging KNBRD krijgt vanuit haar rechtspersoon inkomsten uit afdrachten van
haar leden, subsidies en bijdragen van derden, donaties, nalatenschappen, het
beschikbaarstellen van reddingsmaterialen aan de leden (reddingsbrigades), het
verzorgen van reddingsbrigade-opleidingen aan derden en doorbelasting van kosten
aan de twee separate rechtspersonen Stichting Exploitatie en Stichting NIVZ. Vanuit
de separate rechtspersoon Stichting Exploitatie worden reddingsvaartuigen
geproduceerd en onderhouden. Vanuit de separate rechtspersoon Stichting NIVZ
wordt advies gegeven aan overheden en andere beheerders van open water over het
reddingswerk.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De inkomsten worden besteed aan de ondersteuning van het werk van de
reddingsbrigades. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld dat door de leden op de AV
wordt goedgekeud.
Een eventueel batig saldo wordt jaarlijks toegevoegd aan het eigen vermogen. Op dit
moment is het eigen vermogen lager dan het bestuur wenselijk acht om op termijn de
levensvatbaarheid van de organisatie te kunnen borgen. Verdere versterking van het
eigen vermogen geldt als een randvoorwaarde voor toekomstige activiteiten.
De KNBRD belegt niet en houdt zijn vermogen aan op een spaarrekening.

Url jaarverslag 2021:
https://www.reddingsbrigade.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000005152

Open

Een Meerjarenbeleidsplan 2022-2026. https://www.reddingsbrigade.nl/wij/wie-wij-zijn/reddingsbrigade-nederland/meerjarenbeleidsplan/

Het bestuur declareert alleen reiskosten. Personeel krijgt beloning volgens de CAO
Sport, voor werknemers van wie de werkgever is aangesloten bij Werkgevers in de
Sport (WOS).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.reddingsbrigade.nl/wij/wie-wij-zijn/reddingsbrigade
-nederland/jaarverslagen/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

473.402

€

+

€

473.402

Voorraden

€

35.730

€

29.755

Vorderingen &
overlopende activa

€

896.743

€

672.925

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.025.726

€

125.749

+
€

+
536.015

+
828.429

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

2.431.601

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

303.628

€

+
€

€

1.958.199

536.015

Passiva

1.364.444

+
€

303.628

209.070

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

617.343

€

Langlopende schulden

€

607.000

€

Kortlopende schulden

€

903.630

€

732.576

Totaal

€

2.431.601

€

1.364.444

+
€

209.070

422.798

+

De cijfers betreffen de enkelvoudige cijfers van de vereniging KNBRD, zie hiervoor de link op p39 in het Jaarverslag 2021,
https://www.reddingsbrigade.nl/wij/wie-wij-zijn/reddingsbrigade-nederland/jaarverslagen

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.396.860

€

965.206

Subsidies van overheden

€

1.039.771

€

907.509

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

90.031

€

84.391

Overige subsidies

€

78.242

€

70.000

Baten van subsidies

€

1.208.044

€

1.061.900

Baten sponsorbijdragen

€

4.000

€

71.424

Giften en donaties van particulieren

€

19.015

€

50.055

Nalatenschappen

€

50.000

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€

+

€
€

69.015

+
50.055

+

+

€

2.677.919

€

2.148.584

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

99.272

€

110.736

Verstrekte subsidies & giften

€

770.518

€

605.753

Aankopen en verwervingen

€

71.962

€

70.800

Communicatiekosten

€

29.526

€

5.165

Personeelskosten

€

1.362.623

€

1.264.993

Huisvestingskosten

€

40.532

€

43.462

Afschrijvingen

€

28.628

€

29.974

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

180.299

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

179.880

2.583.360

€

2.310.763

94.558

€

-162.179

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Zie de balans.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.reddingsbrigade.nl/StippWebDLL/Resources/Hand
lers/DownloadBestand.ashx?ID=1000005149

Open

