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Financieel jaarverslag 2010
Beste leden,
Het herstructureren waar we in het jaar 2009 mee zijn begonnen loopt erg langzaam maar het gaat er allemaal
steeds beter uit zien. Ook dit jaar heeft de kascontrole commissie mij weer wat aanpassingen laten doen die
jullie terug zien in de cijfers (welke ik zal presenteren op de ALV of die jullie op aanvraag toegestuurd kunnen
krijgen in PDF)
Dit afgelopen jaar zijn wij financieel ook weer gegroeid. Door de toenemende verkeersregelaars bewakingen
hebben wij aan het einde van de streep ook weer een positief saldo staan welke besteed zal worden aan de
inrichting en de bouw van de nieuwe botenloods (hierover meer op de ALV door onze teamleider nieuwe
botenloods, Stefan van Doorn) Voor wat betreft de badhuren hebben wij door inzet van Remco Cats wat
subsidie mogen ontvangen van de gemeente Maassluis. Dit is een welkome subsidie. Mede hierdoor, en door
de stijging van de subsidie van Vlaardingen in 2011 behoeven we nog niet na te denken over een
contributieverhoging.
Wat betreft onze leden het volgende.
We zijn begonnen met 253 leden en geëindigd met 240 leden. Dit lijkt een kleine achteruitgang maar dat is het
niet. Helaas heb ik in het jaar 2009 vergeten wat mensen uit de lijst te verwijderen die al opgezegd hadden. In
totaal waren dit 21 leden. Als je deze leden van het begin aantal afhaalt dan zien we dus eigenlijk een kleine
stijging van 232 naar 240 leden. Onze ledenadministratie loopt nu helemaal via het programma ‘Sportlink’ van
Reddingsbrigade Nederland. Hierdoor kan een ieder die iets met de ledenlijst te doen heeft inloggen via internet
met zijn/haar eigen inlog. Daarna kan het adres of andere gegevens van het lid opgevraagd worden. Ook
kunnen er uitdraaien gemaakt worden of selecties gemaakt zodat er een bepaalde groep te bereiken is. Zo is
ook de uitnodiging van de ALV verstuurd wat weer een hoop geld bespaart voor de VRB aan afdrukken,
kopieeren en verzend kosten.
Verder weet ik niks meer te vermelden over de financiële zaken. Mochten jullie vinden dat ik iets vergeten ben,
vraag het dan gerust. Jullie kunnen mij altijd bereiken op mijn mailadres of als je wilt zelfs per telefoon. Ook als
jullie het duidelijk vonden vind ik dit leuk om te horen.
Als laatste wil ik jullie weer bedanken voor het vertrouwen in mij en hoop ik aan het eind van deze avond met
‘decharge’ naar huis te kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Niel
Penningmeester VRB 2010
penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl
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