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Verenigingsgegevens 
Statutaire naam:  Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands 
Datum oprichting:  19 mei 2017 
Statutaire zetel:   Gemeente Waddinxveen 
 
Kamer van Koophandel: 68809247 
Rechtsvorm:    Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
RSIN/fiscaal nummer: 8576 01 490 
 
Contactgegevens 
Telefoon:   06-27897139 
Postadres:   De Akker 76, 2743 DP, Waddinxveen 
E-mail:    info@irblifesaving.nl 
Website:   www.irblifesaving.nl 
 
Verenigingsbestuur 
Voorzitter:   Jeffrey van der Putten 
Secretaris:   Frank van der Wijst 
Penningmeester:  Nathalie van Hillo 
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1. BALANS 

 

Activa

Materiële vaste activa

Boot en motor

Arancia 3.8 IRB-rescue + Tohatsu 25 pk 7.174,09    7.174,09    

Motor 1 595,00       595,00       

Motor 2 500,00       500,00       

8.269,09    8.269,09    

Inventaris* 1.950,00    1.950,00    

1.950,00    1.950,00    

Trailer** 1.714,25    1.714,25    

1.714,25    1.714,25    

11.933,34  11.933,34  

Kortlopende schulden

Debiteuren 15,00         -             

Overlopende activa -             -             

15,00         -             

Liquide middelen

Rabobank rekening courant 3.208,46    3.940,04    

Rabobank spaarrekening -             -             

3.208,46    3.940,04    

Totaal activa 15.156,80  15.873,38  

Passiva

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar 9.382,29    7.994,84    

9.382,29    7.994,84    

Afschrijving boot en motor 2.478,34    3.521,84    

Afschrijving inventaris 1.625,00    1.950,00    

Afschrijving trailer 1.428,57    1.714,25    

Afschrijving motoren -             547,50       

5.531,91    7.733,59    

Kortlopende schulden

Crediteuren 71,56         -             

Overlopende passiva 171,04       144,95       

242,60       144,95       

Totaal passiva 15.156,80  15.873,38  

1 januari 2020 31 december 2020

1 januari 2020 31 december 2020



 

4 
 

 
 

 
 
Toelichting balans 
 
Materiële vaste activa 
De boot en motor zijn afgeschreven voor een bedrag van €3.521,84. De boekwaarde is 
€3.652,25. 
 
De twee motoren zijn afgeschreven voor een bedrag van €547,50. De boekwaarde is 
€547,50. 
 
De helmen, impactvesten en tent zijn afgeschreven voor een bedrag van €1.950,00. De 
boekwaarde is €0,00. De inventaris is dus volledig afgeschreven. Deze post zal van de 
balans af worden gehaald. 
 
De trailer en opbergkisten zijn afgeschreven voor een bedrag van €1.714,25. De 
boekwaarde is €0,00. De trailer en opbergkisten zijn dus volledig afgeschreven. Deze post 
zal van de balans af worden gehaald. 
 
Debiteuren 
Er staat geen nota’s open. 
 
Overlopende activa 
Er is niks vooruitbetaald. 
 
Resultaat boekjaar 
Het exploitatieresultaat van 2020 is -€1.387,45. Het eigen vermogen is met dit bedrag 
gedaald. 
 
Crediteuren 
Er zijn geen openstaande facturen. 
 
Overlopende passiva 
De factuur voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het deel 1 augustus t/m 
31 december 2020 is in 2021 ontvangen en betaald. 
  

8 helmen 1.200,00    

7 impactvesten 550,00       

1 tent 200,00       

Totaal 1.950,00    

*Inventaris

Trailer 1.200,00    

2 kisten trailer 514,25       

Totaal 1.714,25    

** Trailer
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2. RESULTATENREKENING 

 

 

  

Begroting 2020 Realisatie 2020

Opbrengsten

Contributie regulier lid 1.200,00              1.100,00              

Inschrijfgeld regulier lid 7,50                     -                       

Contributie begunstigend lid 450,00                 450,00                 

Trainingen 375,00                 45,00                   

Deelname wedstrijden -                       -                       

Promotieopbrengsten* 600,00                 -                       

Sponsoring 500,00                 750,00                 

Rente -                       -                       

Overige opbrengsten -                       -                       

Totaal opbrengsten 3.132,50              2.345,00              

Kosten

Bondsafdracht 234,72                 226,83                 

Verzekeringskosten** 591,96                 600,51                 

Kosten aanschaf materiaal 500,00                 323,37                 

Afschrijvingskosten boot en motor 1.043,50              1.043,50              

Afschrijvingskosten inventaris 325,00                 325,00                 

Afschrijvingskosten trailer 285,71                 285,68                 

Afschrijvingskosten motoren 547,50                 547,50                 

Huurkosten -                       -                       

Onderhoudskosten 300,00                 9,26                     

Trainingskosten 250,00                 30,78                   

Deelname wedstrijden -                       -                       

Promotiekosten* 940,00                 47,86                   

Onvoorziene kosten 200,00                 182,72                 

Algemene kosten*** 140,00                 109,44                 

Totaal kosten 5.358,39              3.732,45              

Exploitatieresultaat -2.225,89             -1.387,45             
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Toelichting resultatenrekening 
 
Contributie en inschrijfgeld 
Er is uitgegaan van twaalf leden, waarvan één nieuw lid. Uiteindelijk hebben we in 2020 één 
aanmelding ontvangen, die pas vanaf 2021 lid is geworden. Het aantal begunstigende leden 
is gelijk gebleven. 
 
Trainingen 
Er is slechts één training georganiseerd, waaraan drie leden hebben deelgenomen. 
 
Deelname wedstrijden 
Er is niet deelgenomen aan een wedstrijd. 
 
Promotieopbrengsten 
Er zijn geen clinics en demonstraties georganiseerd. 
 
Sponsoring 
Er zijn meer sponsors gevonden dan vooraf verwacht. 
 
Overige opbrengsten 
Er zijn geen overige opbrengsten. 
 
Bondsafdracht 
Doordat we één lid minder hadden dan verwacht, is de bondsafdracht iets lager. 
 
 
 

Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten

Website -                      40,00                  -                      47,86                  

Beachflags -                      -                      -                      -                      

Clinics 450,00                800,00                -                      -                      

Demonstraties 150,00                100,00                -                      -                      

Totaal 600,00                940,00                -                      47,86                  

*Specificatie promotie

Begroting 2020 Realisatie 2020

**Specificatie verzekeringskosten

Begroting 2020 Realisatie 2020

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 302,50                321,41                

Ongevallenverzekering 44,46                  54,72                  

Casco boot en motor 215,00                224,38                

Reisverzekering 30,00                  -                      

Totaal 591,96                600,51                

Begroting 2020 Realisatie 2020

Zakelijke rekening 120,00                109,44                

ALV 20,00                  -                      

Totaal 140,00                109,44                

*** Specificatie algemene kosten
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Verzekeringskosten 
Een reisverzekering is niet nodig geweest. De kosten voor de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de ongevallenverzekering en de casco boot en 
motor zijn iets gestegen. 
 
Kosten aanschaf materiaal 
Er is minder materiaal aangeschaft dan vooraf werd gedacht. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten zijn zoals afgesproken. 
 
Huurkosten 
De boot en motor zijn vooralsnog kosteloos gestald. 
 
Onderhoudskosten 
Doordat er minder trainingen zijn georganiseerd, is er minder onderhoud geweest aan de 
boten en motoren. 
 
Trainingskosten 
Er is slechts één training georganiseerd, waardoor de kosten voor de trainingen lager waren 
dan vooraf werd gedacht. 
 
Promotiekosten 
De kosten voor de website zijn iets gestegen. Er zijn geen clinics en demonstraties 
georganiseerd. 
 
Onvoorziene kosten 
De vereniging heeft van vier leden de jassen terug gekocht, omdat zij geen lid meer zijn. 
Deze jassen zullen echter worden verkocht aan nieuwe leden. 
 
Algemene kosten 
De ALV heeft online plaatsgevonden. De kosten voor de zakelijke rekening waren iets lager 
dan vooraf werd gedacht. 
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3. BEGROTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Begroting 2021 Realisatie 2021

Opbrengsten

Contributie regulier lid 1.100,00              

Inschrijfgeld regulier lid 7,50                     

Contributie begunstigend lid 450,00                 

Trainingen 45,00                   

Deelname wedstrijden -                       

Promotieopbrengsten* 150,00                 

Sponsoring 500,00                 

Rente -                       

Overige opbrengsten -                       

Totaal opbrengsten 2.252,50              

Kosten

Bondsafdracht 223,56                 

Verzekeringskosten** 612,62                 

Kosten aanschaf materiaal 500,00                 

Afschrijvingskosten boot en motor 913,07                 

Afschrijvingskosten motoren 365,00                 

Huurkosten -                       

Onderhoudskosten 250,00                 

Trainingskosten 50,00                   

Deelname wedstrijden -                       

Promotiekosten* 550,00                 

Onvoorziene kosten 200,00                 

Algemene kosten*** 120,00                 

Totaal kosten 3.784,25              

Exploitatieresultaat voor reserveringen -1.531,75             
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Toelichting begroting 
 
Contributie en inschrijfgeld 
Er is uitgegaan van elf leden, waarvan één nieuw lid. Er is uitgegaan van dertig 
begunstigende leden. Begunstigende leden kunnen reguliere leden worden. 
 
Trainingen 
Er is uitgegaan van één training en drie leden per training. 
 
Deelname wedstrijden 
We verwachten dat we niet zullen deelnemen aan wedstrijden. 
 
Promotieopbrengsten en -kosten 
Er is uitgegaan van één clinic en tien deelnemers per clinic. Deelname aan een clinic kost 
€15,00. De kosten van het organiseren van clinics bestaan uit benzine, mengolie en een 
evenementenverzekering en zijn geschat op €150,00 per clinic. Daarnaast is er €350,00 
begroot voor de clinic en de barbecue voor alle leden. 
Er is uitgegaan dat we geen demonstraties organiseren. 
 
Sponsoring 
Er is één sponsorcontract voor €500,00 per jaar afgesloten. 
 
Bondsafdracht 
Er is uitgegaan van elf reguliere leden (€11,16 per jaar) en dertig begunstigende leden 
(€3,36 per jaar). 
 

Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten

Website -                      50,00                  -                      -                      

Beachflags -                      -                      -                      -                      

Clinics 150,00                500,00                -                      -                      

Demonstraties -                      -                      -                      -                      

Totaal 150,00                550,00                -                      -                      

*Specificatie promotie

Begroting 2021 Realisatie 2021

**Specificatie verzekeringskosten

Begroting 2021 Realisatie 2021

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 350,00                -                      

Ongevallenverzekering 37,62                  -                      

Casco boot en motor 225,00                -                      

Reisverzekering -                      -                      

Totaal 612,62                -                      

Begroting 2021 Realisatie 2021

Zakelijke rekening 120,00                -                      

ALV -                      -                      

Totaal 120,00                -                      

*** Specificatie algemene kosten
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Verzekeringskosten 
De bestuudersaansprakelijkheidsverzekering en de casco boot en motor zijn een vast 
bedrag per jaar. Dit bedrag heeft Reddingsbrigade Nederland iets verhoogd. 
Bij de ongevallenverzekering is uitgegaan van elf leden (€3,42 per jaar). 
We verwachten geen reisverzekering nodig te hebben. 
 
Kosten aanschaf materiaal 
Een deel van dit bedrag is bedoeld om twee extra helmen en twee extra vesten aan te 
schaffen. 
 
Afschrijvingskosten 
De materialen worden afgeschreven volgens de afschrijvingsmethode ‘sum of the year 
digits’, wat inhoudt dat in het eerste jaar het grootste bedrag wordt afgeschreven en elk 
volgend jaar een lager bedrag wordt afgeschreven. Deze methode houdt rekening met een 
grootste waardevermindering in de eerste jaren ten opzichte van de laatste jaren. 
 
De boot en motor worden in tien jaar afgeschreven met een restwaarde van €0,00. 
De twee motoren worden in drie jaar afgeschreven met een restwaarde van €0,00 
De helmen en de impactvesten worden in drie jaar afgeschreven met een restwaarde van 
€0,00. De inventaris is volledig afgeschreven. 
De trailer en de kisten worden in drie jaar afgeschreven met een restwaarde van €0,00. De 
trailer en de kisten zijn volledig afgeschreven. 
 
Het negatieve resultaat kan worden verklaard door de afschrijvingen. De afschrijvingen gaan 
ten koste van het eigen vermogen en niet van de bankrekening, omdat de boot al betaald is 
en deze kosten achteraf verrekend worden. 
 
Huurkosten 
De boot en motor zijn vooralsnog kosteloos gestald. 
 
Onderhoudskosten 
De boot en motor moeten onderhouden worden. 
 
Trainingskosten 
De kosten voor de training bestaan uit benzine, mengolie en lunch en zijn geschat op €50,00 
per training. Daarnaast horen de afschrijvingskosten van de materialen bij de kosten van de 
trainingen, maar deze kosten zijn apart opgenomen op de begroting. De kosten voor de 
trainingen zijn eigenlijk veel hoger dan de opbrengsten van de trainingen. De trainingen zijn 
dus geen verdienmodel, wat de begroting nu mogelijk wel suggereert. 
 
Algemene kosten 
De zakelijke rekening zijn vaste kosten per jaar.  
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Deze jaarrekening is goedgekeurd door de ALV van de vereniging, gehouden op 31 maart 
2021 via Teams. 
 
Het bestuur van IRB Lifesaving Netherlands: 
 
 

ONDERTEKENDE JAARREKENING OP TE VRAGEN BIJ HET BESTUUR 
 

 
 
J. van der Putten   F. van der Wijst   N. van Hillo 
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 


