Jaarverslag
IRB Lifesaving Netherlands
2019

Verenigingsgegevens
Statutaire naam:
Datum oprichting:
Statutaire zetel:

Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands
19 mei 2017
Gemeente Waddinxveen

Kamer van Koophandel:
Rechtsvorm:
RSIN/fiscaal nummer:

68809247
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
8576 01 490

Contactgegevens
Telefoon:
Postadres:
E-mail:
Website:

06-27897139
De Akker 76, 2743 DP, Waddinxveen
info@irblifesaving.nl
www.irblifesaving.nl

Verenigingsbestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Jeffrey van der Putten
Frank van der Wijst
Nathalie van Hillo
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Samenstelling Bestuur
•
•
•

Jeffrey van der Putten
Frank van der Wijst
Nathalie van Hillo

(Voorzitter)
(Secretaris)
(Penningmeester)

Vergaderingen & bijeenkomsten
In 2019 zijn er 6 (bestuurs-) vergaderingen geweest.
Belangrijkste resultaten/activiteiten in 2019
•
•
•
•
•

Aanschaf motor – Suzuki (25-5-2019)
Aanschaf motor – Yamaha (12-06-2019)
Demonstratie SAR Katwijk (06-07-2019)
Clinic en barbecue voor begunstigende en reguliere leden (7-9-2019)
Aanschaf trailer (19-11-2019)

Beleid
Ontwikkelde Plannen/Procedures
Afgelopen jaar zijn geen nieuwe documenten opgesteld:
Leden
Statistieken
•
•
•

Aantal nieuwe leden
Aantal uitgeschreven leden
Totaal aantal leden (datum 31-12-2019)

16 (waarvan 3 in 2019 zijn uitgeschreven)
5
42

Verschillende leden hebben aangegeven voor één jaar lid te willen zijn voor het behoud van
de vereniging als Reddingsbrigade.
Team, wedstrijden en trainingen
Team
De IRB wedstrijdploeg bestaat per maart 2020 uit 11 leden:
o 9 heren
o 2 dames
Wedstrijden
Er is niet deelgenomen aan een wedstrijd.
Trainingen
Afgelopen seizoen zijn de meeste trainingen op binnenwater georganiseerd. In totaal
betroffen dit 5 trainingen.
Trainingslocaties
IRB Lifesaving Netherlands heeft de onderstaande trainingslocaties gebruikt:
• De Lek (’t Waal, Middelwaard)
• De Kuilen te Langenboom
• Langevelderslag te Noordwijk
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Materiaal & Huisvesting
Dankzij inkomsten uit sponsoring zijn diverse materialen aangeschaft. Voor een volledig
overzicht wordt verwezen naar het financiële jaarverslag van de penningmeester. Hierbij is
met name geld besteed om de 2 oude Arancia’s vaarklaar te maken. Tevens zijn voor deze
vaartuigen registratienummers aangevraagd (aanvraag RDW registratienummer).
Afgelopen seizoen is er dus er veel ingezet op het klussen en onderhoud van het materieel.
Er hebben 5 klusmomenten plaats gevonden.
PR
•
•

Periodieke updates op de Facebookpagina zijn geplaatst.
Afgelopen seizoen zijn ook bedankjes verstuurd naar bedrijven / personen die zich
belangeloos hebben ingezet voor de vereniging.

De workshop bij de Ocean wedstrijd in Vlissingen en de workshop bij de Noordwijkse
Reddingsbrigade zijn tevergeefs geannuleerd.
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Dit jaarverslag is goedgekeurd door de ALV van de vereniging, gehouden op 16 juni 2020 via
Teams.
Het bestuur van IRB Lifesaving Netherlands:
ONDERTEKEND JAARVERSLAG OP TE VRAGEN BIJ HET BESTUUR

J. van der Putten
Voorzitter

F. van der Wijst
Secretaris

N. van Hillo
Penningmeester
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