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1 Samenvatting kascommissie 
 

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers in samenwerking met het onbezoldigd bestuur kan de vereniging 

terugkijken op een turbulent doch transparant financieel verenigingsjaar over 2012. 

 

In dit verenigingsjaar heeft er op 2012-10-11 tevens een BALV (Bijzondere Algemene Leden vergadering) 

plaatsgevonden waarin er o.a. een voorzitterswisseling heeft plaatsgevonden. 

Vandaar dat er op het te ondertekenen stuk van de kascontrolecommissie met het advies om het 

bestuur eervol te dechargeren twee periodes over het boekingsjaar 2012 zijn aangegeven; 

1. Periode van 1 januari 2012 t/m 11 oktober 2012 bestuur met voorzitterschap: Ruud de Rijke 

2. Periode van 12 oktober 2012  t/m 31 december 2012 interim-voorzitterschap: Peter Jansen 

 

Als uitzondering maar uit interesse voor de vereniging, juist voor de toekomst, heeft de huidige 

voorzitter het verzoek tot kascommissie & penningmeester VRB gedaan om later even aan te schuiven 

om te horen wat de stand van de vereniging op financieel gebied is ter voorbereiding op de toekomst. 

Hier staan ons als vereniging in het bijzonder per 1 jan 2014 ingrijpende veranderingen te wachten op 

gebied van gemeentelijke subsidies. Niet alleen gemeente Maasluis maar ook bij voorbeeld Gemeente 

Vlaardingen geeft in een document van 48 pagina's weer welke bezuinigingsmaatregelen er genomen 

gaan worden. Dit is een publiek openbaar document te vinden op: 

http://www.vlaardingen.nl/default/Actueel/nieuws/tussenbalans20132016scherpaandewind/id_199355038 

Waarin een significante vermindering of zelfs ontbering van subsidie wordt voorgesteld, zo ingrijpend 

zelfs dat voortbestaan van onze vereniging in gevaar komt. 

 

De controle van de boeken heeft op 20 februari 2013 plaatsgevonden; met als resultaat dat de 

kascommissie de ALV adviseert om het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2012.  

 

 

1.1 TRANPARANT 
 

Penningmeester VRB gehele vereniging: Jeroen van Niel (bezocht 20 februari 2013 Schiedam) budget 100% 

 

 Jeroen houdt in nauwe samenwerking met de diverse afdeling vertegenwoordigers de 

financiële administratie bij van de totale vereniging. 

 

Financieel verantwoordelijke VRB afd. Maassluis.-Jeugd: Remco Cats (bezocht 2 okt 2012 & 1 mrt 2013) budget <2% 

 

 Om goed en gedegen overzicht te houden heeft de wat grotere afdeling Maasluis –Jeugd- een 

financieel verantwoordelijke waar Kas commissie Controle op verzoek van vorig bestuur over 

boekjaar 2012 inclusief voorgaande jaren 2008 t/m 2011 extra bezoek heeft gebracht. 

http://www.vlaardingen.nl/default/Actueel/nieuws/tussenbalans20132016scherpaandewind/id_199355038
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2 Kas controle in 2013 over het gehele verenigingsjaar 2012 
 

 
Schiedam, 20 februari 2013 

Aan penningmeester en bestuur van de VRB ‘Vlaardingse Reddings Brigade’ 
Secretariaat:  J. van Niel, Oranjestraat 55, 3111 AN Schiedam 
 

ONDERWERP: KASCONTROLE PERIODE  1  JANUARI T/M  31 DECEMBER  2 0 1 2 

Op uitnodiging van Jeroen van Niel, penningmeester VRB, heeft de kascontrole commissie 
bestaande uit Jerry Brons, Frits-Jan Edelijn en Nathasja ten Kate de “kas” en financiële stukken op de 
Oranjestraat 55, 3111 AN te Schiedam gecontroleerd op 20 februari 2013. 
Hierbij was ter verantwoording van januari t/m december 2012 Jeroen van Niel, penningmeester 
VRB aanwezig. 

De volgende zaken zijn naar voren gekomen; 

A. In navolging van het voorafgaande jaar kent de boekhouding wederom een hoge transparantie en 
consistentie. Facturen zijn netjes gerubriceerd op datum volgorde en krijgen een boekingscode die 
overeenkomt met het nummer van giro/bankafschrift desbetreffende maand/periode. 

B. “Accrual”= periode toerekening regels sinds aanbeveling 2010 & goedkeuring ALV 2011 goed toegepast  
bv. een post zwembadwater huur over december 2012 waarvan je de rekening natuurlijk pas krijgt in 
januari 2013 wil je natuurlijk toerekenen op periode/ boekingsjaar waarin zwembadwater gehuurd is. 

C. Reservering voor nieuwe botenloods. 
De reservering voor de nieuwe botenloods is gesteld op € 22.000, - op verzoek van het bestuur. Echter is 
zekerheid op het verkrijgen van een botenloods, zoals voorgaand jaar aangeven, afgenomen. Dat er iets 
voor de boten geregeld moet worden is duidelijk, daarom kan de reservering blijven staan. 
Hier is men binnen de VRB actief  mee bezig en zal afhankelijk van financiële middelen vervolg krijgen. 

D. De inkomsten van de bewakingsafdeling door competentie eisen van buitenaf  ondanks inzet van leden en 
betrokkenen binnen deze afdeling zeer groot inkomsten verlies tot gevolg heeft gehad. 

E. Afschrijvingen op de boten, compressor en overige materialen zijn gerealiseerd door een geïndexeerde 
reservering op te nemen op de balans van 2012 en hier ook in de toekomst rekening mee te houden. 

F. In kalenderjaar 2012 is de kascommissie op de hoogte gebracht van een aparte rekening voor de afdeling 
Maassluis-Jeugd. Zowel voorzitter (R. de Rijke) als kascommissie waren niet op de hoogte van deze rekening. 
De voorzitter heeft hierdoor zijn functie neergelegd en houd zich niet verantwoordelijk voor zaken die niet 
bij hem bekend zijn. De kascommissie heeft met terugwerkende (2008-2012) deze rekening gecontroleerd. 
Het resultaat staat beschreven onder punt G en maakt onderdeel uit van het kascontroleverslag 2012. 
(Details staan beschreven in ‘Notulen Kas Commissie Controle VRB Afd. Maasluis JEUGD v1.2) 

G. Het resultaat van het onderzoek samen met de financieel verantwoordelijke afdeling Maassluis- Jeugd- 
heeft geleid tot een post van € 463,90 (credit saldo = teveel/over) in kas van voor periode 2008 t/m 2012 
vermoedelijk door niet ingediende declaraties destijds. Advies: Deze post met als omschrijving “reserve” 
nog 3 jaar inzichtelijk op de balans te laten staan en te handhaven tot 2015 en dan na 7 jaar na dato toe te 
voegen aan eigen vermogen Maassluis-Jeugd-. Dan weer bijv. gebruiken voor nieuw snorkel materieel. 

H. De “kas” NIET kloppend was met het door de Penningmeester opgegeven bedrag: hier zat 1 Euro 
verschil in. Na 2x hertellen van ‘de Kas’ werd aanwezige bedrag ter goedkeuring aangenomen. 
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2.1 Algemene conclusie 

FINANCIEEL 

Ook dit jaar heeft de Penningmeester VRB in samenwerking met afdeling vertegenwoordigers een 
goede administratie gevoerd waarbij een transparant indexering- en afschrijving beleid is gevoerd.  

Kascontrolecommissie geeft dan ook advies om a) voormalige & b)huidig bestuur te dechargeren. 

 

Voltallig bestuur verklaart (functie en naam vermelden) dat gegevens volledig en correct zijn verstrekt: 

 

a) Periode van 1 januari 2012 t/m 11 oktober 2012 bestuur;  (Handtekeningen) 

 

 Voorzitter :   Ruud de Rijke 

 

 

 secretaris:   t/m feb. Patricia Reinders 

t/m BALV Ruud & Jeroen 

 

 

 penningmeester:  Jeroen van Niel 

 

 

b) Periode 12 oktober 2012 vanaf Bijzondere Algm. Leden Verg.  t/m 31 december 2012 bestuur; 

 

 interim-voorzitter : Peter Jansen 

 

 

 interim-secretaris:  Jolanda de Boom 

 

 

 penningmeester:  Jeroen van Niel 

 

 

De kascontrole commissie, 

Frits-Jan Edelijn,   Jerry Brons, Nathasja ten Kate 

 

SCHIEDAM, 20 FEBRUARI 2013 

JvN/FJE/JB/NtK/20130220 
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3 Aanbevelingen kascommissie 
 

De aanbevelingen zijn TIPS/advies voortgekomen uit/tijdens doorlopen van financieel boekjaar 2012. 

Om ingezette lijn uit onderzoek voorjaar 2012 te blijven volgen is gebruik gemaakt zelfde nr. indeling. 

3.1 Kascommissie 

3.1.1 Kas commissie leden 

Door het uitvallen van Peter Jansen (momenteel interim-voorzitter dus mag geen zitting hebben in de kas 

controle commissie) treedt Jerry Brons automatisch als reserve in. Zoals eerder tijdens ALV dd. 12-

04-2012 afgesproken zal Nathasja ten Kate meekomen om te kijken en te leren hoe het gaat bij 

een kascontrole. 

Reden: Tijdens ALV meerdere gegadigden ter opvolging te hebben in kascommissie hebben. 

3.2 Bestuur 

3.2.1 Regel voor ‘Uitgaven voor betalingen’ 

Huidig bestuur heeft momenteel de regel dat een uitgave voor betalingen ter grootte van;  

€    50,= ter goedkeuring is van de penningmeester VRB. 

€  200,= ter goedkeuring van penningmeester plus de voorzitter (ongeacht begroting) 

3.2.2 Eventuele procedure wijziging regel ‘Uitgaven voor betalingen’ 

Mocht de procedure aangaande “uitgave voor betalingen” gewijzigd moeten worden, dan 

dient het complete bestuur op de hoogte gesteld te worden. 

3.2.3 Subsidie verlies per 1 januari 2014 

Hierbij dient nog voorschot genomen te worden op wat ons als te wachten staat aan subsidie 

derving = verlies 

. 

ADVIES:  We verwachten dan ook dat de “Voorzitter” tijdens de ALV dit onderwerp bespreekt. 
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4 Financiële stabiliteit diverse afdelingen 
 

In voorjaar 2012 heeft de Kas kommissie in samenwerking met de penningmeester VRB een uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de financiële stabiliteit van de vereniging. 

Uitvoerige presentatie en uitleg zijn hier door Jerry Brons  tijdens de ALV op 12 april 2012 van gedaan. 

 ADVIES: om dit gezien omvang en inzet van benodigde tijd niet elk jaar uit te voeren. 

Maar dit cyclisch te doen plaatsvinden bij voor beeld om de 3 jaar.(inclusief grafieken) 

 ADVIES: om te vragen aan Jerry of hij dit samen met Jeroen wil plannen voor 2015 

Dit is dan tevens één jaar na invoering van nieuwe subsidie regels gemeenten per 1 jan 2014. 

 

4.1 Inkomsten/Kosten per afdeling 

De inkomsten en kosten zijn per organisatorisch afdeling uitgewerkt. De vereniging kent: 

 1  Inkomstenafdeling (Revenu Centers) bestaande o.a. uit: Contributies, Subsidies 

 2  Overheadafdelingen bestaande o.a. uit: Bestuur, Financiën, Secretariaat, Promotie 

 3  Kostenafdelingen (Cost Centers) bestaande o.a. uit: Boot-, Materiaalcommissie, Botenloods 

 4  Winst/Verlies afdelingen (Profit Centers) bestaande uit: KNBRD, EHBO, NOB, Bewakingen 

 

4.1.1 Contributies 

Inkomstenafdeling (Revenu Centers) bestaande o.a. uit: Contributies, Subsidies, ‘eigen werkzaamheid’ 

4.1.2 Overhead 

Overheadafdelingen bestaande o.a. uit: Bestuur, Financiën, Secretariaat, Promotie 

De overhead wordt gemiddeld verrekend over de leden van de diverse afdelingen 

4.1.2.1 Bestuur 

Overhead wordt is door de afzonderlijke afdelingen weinig beïnvloedbaar en is vaak een keuze 

van de ALV/bestuur waar de speerpunten van desbetreffend jaar komen te liggen. 

4.1.2.2 Financiën 

Om niet te veel rekeningen in omloop te hebben is Jeroen reeds bezig om “oude”rekening 

materialen commissie op te heffen restant saldo circa € 300,= overboeken VRB rek algm. 

4.1.2.3 Secretariaat 

Interne evenementen zijn niet doorgegaan alleen kosten gemaakt voor Sint Nicolaas feest. 
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4.1.2.4 Promotie 

Promotie afdeling heeft zeer hard hun best gedaan op alle fronten o.a. Static Shows, Folders, 

Vlaggen, Stickers en een volledig nieuwe Web-site voor snelle interactieve contacten voor leden en 

vooral nieuwe leden. 

Significante financiële Injectie hierin heeft ondanks inzet alle betrokkenen en zoals akkoord 

bevonden in 2011 in crisistijd 2012 niet parallel gelopen met de geïnvesteerde uitgaven. 

 

 ADVIES: Promotie blijven doen maar budget komende jaren parallel te laten lopen aan 

instromende leden zodat een verantwoorde uitgave t.o.v. investering gehandhaafd blijft.  

 

Hiermede is onderstaande advies destijds van Kascommissie uit ALV dd. 12 april 2012: = Opgevolgd 

 

De kascommissie ziet een investering -onbalans. Veel geld wordt uitgegeven aan het aantrekken van 

nieuwe leden door promotie, wat natuurlijk een goede zaak is. Maar relatief weinig is direct in de 

vereniging geïnvesteerd. 

 

De kascommissie adviseert het bestuur: 

1. Te controleren of interne investeringen op een acceptabel niveau zijn. 

2. Te controleren of de promotie-investeringen inderdaad voor meer leden heeft gezorgd. Zodat er 

inzicht wordt verkregen, welke manier van promoten de meeste leden op levert. 
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4.1.3 Kosten 

Kostenafdelingen (Cost Centers) o.a. bestaande uit: Bootcommissie, Materiaalcommissie, Botenloods 

 

4.1.3.1 Bootcommissie 

Subsidie, aankoop, oplevering en afdracht heeft netjes door de penningmeester VRB plaatsgevonden op 

de door Bestuur en Kascommissie gewenste tijdstippen en was afgerond in oktober 2012. 

Met grote dank aan Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken voor donatie t.b.v. nieuwe boot. 

Post BTW nieuwe VRB 2 kan na precedent afhankelijk 

rechterlijke uitspraak bindend voor Reddingsbrigades 

binnenwater (wel BTW-plichtig) t.o.v. Reddingsbrigades 

aan de kust (niet-BTW plichtig nog teruggevorderd worden. 

Voorlopig betaald volgens huidige wettelijke verplichting. 

 ADVIES: Regionaal op de hoogte blijven m.b.t. 

uitspraak lopende zaak Redd.Brig. Zoetermeer. 

Verzekerings technisch zit er een duidelijk verschil tussen de “oude” VRB 1 en “nieuwe”VRB 2 is 

significant oudere VRB 1 € 900 en nieuwere VRB 2 € 300 wat een verschil geeft van € 600 Euro. 

Terwijl het gebruikelijk is dat iets wat een hogere nieuwwaarde heeft ook hoger verzekerd is. 

 ADVIES: Penningmeester samen met verzekeringsdeskundige verder laten uitzoeken. 

4.1.3.2 Materieelcommissie 

 

Aangezien de meeste bootinzetten voor de bewaking waren, kreeg deze afdeling de meeste kosten te 

verwerken en was voorheen ook prima in staat deze kosten te dragen. 

Onderhoud aan voor de Reddingsbrigade vitale onderdelen als compressor, flessen en ander 

duikmateriaal is prima uitgevoerd en kwalitatief geborgd waardoor met een forse uitgave in 2012 van 

circa € 5000,= een besparing voor toekomstige jaren met de helft kan worden gerealiseerd. 

Tevens zijn deze materialen nu opgenomen in een Reserverings/Afschrijvings schema van circa 5 jaar. 

 ADVIES: Kwaliteit/status onderhoud blijven borgen voor altijd voldoen aan wettelijke eisen. 

 

4.1.3.3 Botenloodscommissie 

Gebruik tijdelijke botenloods met dank aan Bouwbedrijf van Zanten Vlaardingen is zeker nog steeds 

actueel aangezien na prima uitleg Jerry tijdens kascontrole commissie de 

balans het nog niet toelaat om uit eigen middelen hier een investering in 

te doen. 

Wel zijn er gelukkig nog steeds leden van het eerste uur actief zijn m.b.t. 

hier solvabiliteit voor te vinden door het benaderen van diverse fondsen 

en instellingen die de VRB een warm hart toedragen. 

 

 ADVIES: Actieve fondswerking te zien als het speerpunt want huidige loods = tijdelijk! 
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4.1.4 Bewakingsafdeling 

 

Bewaking heeft enorm moeten inleveren mede door eis van de overheid waarin gesteld wordt dat 

iedere bewaker dezelfde competenties moet kunnen aantonen als de professionele en door overheid 

betaalde instellingen. Voor 2012 betekende dit een inkomstenverlies van circa € 15.000 t.o.v. 2011. 

 

 ADVIES: Binnen vereniging kijken waar we extern toegevoegde waarde kunnen leveren. 

4.1.5 KNBRD afdeling 

De KNBR afdelingen binnen de VRB souperen de meeste badhuur en blijft onze grootste kostenpost die 

wordt voornamelijk gecompenseerd door contributie en subsidie inkomsten. 

 

 ADVIES: Uitzoeken welke scenario’s moeten gaan draaien bij wegval subsidie op 1 jan 2014 

 

4.1.6 NOB afdeling 

De NOB afdelingen hebben ook als grootste post badhuur. Relatief duur is vanwege het lage aantal 

leden. 

 

 ADVIES: Er is een zeer lichte stijging in ledenaantallen mede door aanschaf van o.a. duik 

materialen doch hiervoor zal nog meer ‘mond -tot- mond’ reclame moeten worden gemaakt. 

 

 

 

Voor al deze Winst/Verlies afdelingen (Profit Centers) bestaande uit: KNBRD, EHBO, NOB, Bewakingen 

Heeft de kascommissie een dringend; 

 

 ADVIES: Gaarne gespreken voeren m.b.t. de operationele kosten ten opzichte van overhead 

 ADVIES: Inkomsten genereren door verhuur inzet materialen op e.v.t. commerciële basis. 
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4.2 Inkomsten/Kosten per afdeling 

 

4.2.1 VRB  

Op de VRB kostenplaats zijn de kosten geboekt die niet direct op Maassluis en/of Vlaardingen kunnen 

worden geboekt. Die worden verdeeld onder Vlaardingen en Maasluis conform het aantal gemiddelde 

leden.  

Op de VRB zijn voornamelijk de overheadkosten geboekt. De inkomsten vormen de huidige “beperkte” 

bewakingsinkomsten en contributies.  

 

Penningmeester VRB gehele vereniging: Jeroen van Niel (bezocht 20 februari 2013 Schiedam) budget 100% 

 

 Jeroen houdt in nauwe samenwerking met de diverse afdeling vertegenwoordigers de 

financiële administratie bij van de totale vereniging. 

 

ADVIES: Als bestuur alle Overhead kosten in het kader van de 2014 Subsidie vermindering voor 

Vlaardingen nog een kritisch onder de loupe te nemen omdat het met verminderde inkomsten 

bewaking wel eens andere scenario’s moeten worden. bv. Optimaliseren verdeling badruimte in de 

verschillende baden. 

Wegschrijven van overhead zonder inkomsten wordt moeilijk  Alternatieven/ideeën aandragen. 

Deze scenario’s uitwerken met Pro’s & Con’s incusief geschatte kosten & baten plaatjes 

4.2.2 Vlaardingen 

VRB Vlaardingen  

Locatie: 

ZWEM- EN RECREATIEBAD DE KULK 
WESTLANDSEWEG 200 
3131 HX VLAARDINGEN 

Onze afdeling in Vlaardingen: 

Trainingstijden: 

DINSDAG: 

20:45 - 21:30 Zwemmend redden volwassenen en Trim zwemmen en snorkelen 

WOENSDAG: 

17:30 - 18:15 Instructie peuters vanaf 4 jaar (elementair zwemmen) en Zwemmend redden jeugd 
18:15 - 19:00 Snorkelen en persluchtduiken jeugd 
18.15 - 19.00 Conditietraining Onderwaterhockey/duikers, Opleiding NOB brevetten 

VRIJDAG: 

20:15 - 21:15 Training duiken en OnderWaterHockey 
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4.2.3 Maasluis 

VRB Maassluis  

Locatie: 

SPORT- EN RECREATIEBAD DOL-FIJN 
SPORTLAAN 8 
3141 XN MAASSLUIS 

Onze afdeling in Maassluis: 

Trainingstijden: 

WOENSDAG: 

18:00 - 20:00 Zwemmend redden jeugd 
18:00 - 20:00 Snorkelen jeugd 
19:20 - 20:00 Persluchtduiken jeugd 

VRIJDAG: 

20:00 - 21:00 Conditietraining en duikopleidingen 

Aan de hand van bovenstaande informatie vanaf onze website: www.vlaardingsereddingsbrigade.nl 

Zal de kascommissie eerst even inzicht verschaffen over de afdeling -Jeugd- op de woensdagavond; 

 

Financieel verantwoordelijke VRB afd. Maassluis-Jeugd-: Remco Cats (bezocht 2 okt 2012 & 1 mrt 2013) budget <2% 

 

 Om goed en gedegen overzicht te houden heeft de wat grotere afdeling Maasluis –Jeugd- een 

financieel verantwoordelijke waar Kas commissie Controle op verzoek van vorig bestuur over 

boekjaar 2012 inclusief voorgaande jaren 2008 t/m 2011 extra bezoek heeft gebracht. 

 

Onderstaand: 2012-10-02 Notulen onderzoek Kas controle Commissie+ Afd. JEUGD Maasluis (Peter Jansen) v1.1 

 

Maasluis, 02-10-2012 

Onderwerp:  Bezoek Kascontrole commissie bij afdeling VRB  Maasluis afdeling JEUGD. 

Doel:   Duidelijkheid met betrekking tot rekening en financiën en bijhorende boekhouding. 

Aanwezig:  Jeroen van Niel, Frits Jan Edelijn, Remco Cats en Peter Jansen 

19:45 uur: opening van de vergadering na hartelijke ontvangst door Remco en Laura. 

Na een heerlijk kopje koffie en een babbel vooraf waarbij Remco verteld heeft dat hij in 1992 bij de VRB 

terecht kwam door zijn broer (Harro Cats). Vervolgens na een jaartje meegegaan met de buiten 

waterduiken en zwembadactiviteiten zelf gestart met de 1* opleiding en deze doorlopen tot 3* oude 

stijl. Vervolgens nog wat PADI opleidingen gedaan waaronder specialty’s en zo verder gegroeid binnen 

de VRB Maasluis. 

 En nu fin.verantwoordelijke annex boekhouder en instructeur aan de waterkant /badrand in Maasluis.  

Daarna hebben de andere aanwezige nog even een kleine introductie gedaan en zich voorgesteld. 

Vervolgens zijn we boven op  zolder “kantoor”verder gegaan met het inzien van de boekhouding en dan 

voornamelijk hoe dit bijgehouden is. 

Na inzage van de boekhouding zijn wij tot de volgende slotsom gekomen: 

 De boekhouding is tot in detail terug te voeren tot 1992  

file://AMSDC1-NA-V522/frits-jan.edelijn$/cached/my%20documents/My%20Files/EDELIJN/Frits-Jan/VRB%20Onderwaterhockey/Kascommissie%20controles/2013%20(kas%20over%202012/www.vlaardingsereddingsbrigade.nl
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 Er is een bedrag,  hoog 500 €, in kas waarvan men niet precies weet hoe dit is ontstaan hierop 

zal Jeroen met Remco op de vergaderding van 11 oktober 2012 terug komen 

 Om financieel verantwoordelijk VRB afdeling Maassluis -Jeugd- als prive persoon te vrijwaren 

van financiële risico’s van de vereniging zal een zakelijke rekening met de naam ‘VRB Examens & 

Evenementen Maassluis’ moeten worden aangevraagd en gekoppeld aan de VRB Vlaardingen. 

Een onderzoek hiernaar zal door nieuwe Secretaris worden gedaan. Dit moet, onzer inziens, 

binnen redelijke termijn gerealiseerd worden 

 De VRB afdeling Maasluis -Jeugd- heeft dit jaar voor het laatst subsidie gehad maar zal verder 

gaan zoeken naar financiële mogelijkheden bij de Gemeente Maasluis 

 Subsidie krijgt men alleen als aangetoond wordt dat /en voor leden woonachtig in Maasluis  

Hiervoor is dus ook een ‘eigen’ rekening nodig voor ‘VRB Examens & Evenementen Maassluis’. 

 Een ander voorstel is: dat minimaal nog één maar bij voorkeur twee personen inzicht en inzage 

hebben in de boekhouding zodat meerdere mensen weten hoe deze in elkaar steekt 

Dit om continuatie van onze VRB afdeling Maassluis –Jeugd- ook in de toekomst te garanderen 

 Een ander voorstel is een losse harde “Back-UP”schijf aan te schaffen om de gegevens zeker te 

stellen bij brand of diefstal. Zal worden afgestemd met onze IT/intranet deskundige 

Conclusie: 

++ De boekhouding is volledig in MS-Access 2007/2010 + MS-Excel is opgesteld en bied een compleet 

overzicht wat de geldstromen, ledental en materialen betreft, alle bonnen zijn aanwezig en/of te 

controleren. Wat wij dan ook steekproefsgewijs tot op Eurocenten detail niveau hebben gedaan.   

++ Maasluis -Jeugd- heeft zijn huishoudboekje op orde en kan op elk gewenst moment worden ingezien. 

- - Wel dient er nog extra aandacht gegeven te worden aan de beveiliging van de gegevens in het geval 

van diefstal of brand. (Hiervoor komt een bedrag voor Back-UP drive/systeem ter beschikking) 

Indien er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande bevindingen dan vernemen wij dat natuurlijk 

graag en/of zullen aanvullende informatie verstrekken tijdens aankomende vergadering 11 okt 2012.  

Wij zijn en hebben geconstateerd dat VRB afdeling Maassluis -Jeugd- degelijk en verantwoordelijk met 

de administratie leden en materialen omgaat. Er op mogelijk 500 Euro “teveel in kas” na, geen excessen 

zijn die wijze op nalatigheid dan wel onprofessioneel gedrag in welke vorm dan ook. 

Het is dan ook onze overtuiging dat de VRB afdeling Maassluis -Jeugd- een gezonde afdeling is die zich 

prima kan bedruipen. 

 

Wij zien de komende vergadering dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

De Kascontrole commissie 

namens deze, Frits Jan Edelijn, Peter Jansen, 

Penningmeester VRB 

namens deze, Jeroen van Niel 
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Onderstaand: 2013-03-01 Notulen Kas Commissie Controle VRB Afd.  Maasluis JEUGD (Frits-Jan & Nathasja) v1.2 

Onderwerp:  Bezoek Kascontrole commissie bij afdeling VRB afdeling Maassluis -JEUGD. 

Doel:   Laatste kwartaal (drie maanden) van 2012 vanaf vorig bezoek dd. 02 oktober 2012  

Aanwezig:  Frits Jan Edelijn, Nathasja ten Kate en Remco Cats (financieel verantwoordelijke) 

22:00 uur: Clubhuis VRB vergaderruimte De Kulk Vlaardingen met Laptop en 3 ordners vol gegevens.  

Samen met Remco in detail de laatste 3 maanden over boekjaar 2012 bekeken en geverifieerd. 

Wat opvalt, is dat na aanleiding van ons bezoek in Schiedam de beide heren Jeroen van Niel en Remco 

Cats dezelfde nauwkeurige manier van boekhouden hebben: Facturen, Afschriften en Boekingscodes. 

 

Ook omdat Nathasja zich in het verdiepen is in de materie voor kascommissie opvolging 2013 nog even 

naar totaal boekjaar vanaf 1 januari tot 31 december 2012 m.b.t. afdeling Maassluis -Jeugd gekeken. 

 

VOOR DE TRANSPARANTIE en duidelijkheid: Remco doet alleen voor de afdeling Maassluis -Jeugd 

(woensdag avond in het Dolfijn) de organisatie van examens met bijbehorende materialen, diploma’s 

en kleine materialen zoals bij voorbeeld postzegels. 

Inning contributie en facturen Zwemwaterhuur lopen geheel door de boeken van penningmeester VRB. 

Vandaar dat het budget wat beheerd word door de “financieel verantwoordelijke” Maassluis  afdeling 

-Jeugd- in 2012 kleiner is dan twee procent van totaal budget van Vlaardingse Reddings Brigade onder 

beheer penningmeester VRB. 

Extra inkomsten, bijvoorbeeld gebruik van Duikuitrusting en lucht voor Jeugdperslucht, worden 

teruggesluisd naar de algemene rekening van de VRB en kunnen worden gezien ter dekking van en 

bijdrage in (doorbelasting) overhead kosten voor onderhoud Luchtcompressor /Flessen etc. 

 

Enkele relevante opmerkingen en bijbehorende adviezen aan het bestuur van de VRB;  

(genoteerd in willekeurige volgorde van bespreking). 

 Jeugdperslucht opleiding Maassluis inning van inkomsten in vergelijking met Vlaardingen; 

Maassluis biedt een totaalpakket aan voor x-aantal lessen incl. materialen voor vast bedrag. 

Dit wordt netjes volgens de boeken bij aanvang van de “Cursus” geïnd en is dus voor de rest van de 

cursus binnen voor de gereserveerde materialen (Jackets & Perslucht etc.). 

Vlaardingen werkt volgens kascommissie met een per les huur/betaling systeem, ook goed. 

ADVIES: Beide vertegenwoordigers Maassluis & Vlaardingen met VOORZITTER en penningmeester VRB 

samen is kijken wat voor de TOEKOMST een “klant en vereniging” efficiënte manier van innen is en 

tevens stuk duidelijkheid & standaardisatie. 

 Professionele brieven via ‘Mail-Merge’ systeem waardoor Excel gekoppeld word aan Word o.a. 

brieven naar leden plus informatie examens maar ook e.v.t. wanbetalers tijdig waarschuwen. 

 Bezetting op woensdag avond in Zwembad Maassluis waar gehele bad in 6 banen is verdeeld. 
18:00 - 20:00 Zwemmend redden (±20 p),18:00 - 20:00 Snorkelen (±30 p)19:20 - 20:00 Persluchtduiken (±20 pers.) 

 Als afsluiting op verzoek van de kascommissie dank aan Remco m.b.t. de complimenten van de 

gemeente Maassluis voor duidelijke verantwoording subsidiegelden.  
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 Op de vraag van kascommissie of de afdeling Jeugd nog eisen/wensen heeft voor de toekomst was 

het antwoord van Remco: Handhaven huidige status en werkwijze, hij verwacht dit ook m.b.t. Jeugd 

subsidie Maassluis. 

Tevens als extra verzoek willen we Jeroen (actiepartij) vragen of hij TEMPLATE als Excel File van het 

Balans, Exploitatie en Begroting naar Remco kan opsturen. Remco gaat dan de posten die hij al perfect 

in Excel & de Boeken heeft vastgelegd in zelfde overzichtsvorm rubriceren  STANDAARDISATIE  

ADVIES/TIP: Van kascommissie aan voorzitter. VRB afdeling Maasluis -Jeugd (woensdagavond) en afd. 

Maassluis ‘Volwassenen’ op vrijdagavond zijn dus volledig twee gescheiden entiteiten/kasstromen. 

(op contributie en badwater na welke van beide avonden rechtstreeks lopen via boeken Penn. VRB) 

Waarvoor er voor woensdagavond Jeugd een sportsubsidie van Gemeente Maassluis beschikbaar is. 

 

Conclusie t.a.v. VRB afdeling Maasluis -JEUGD : 

++  Zelfde als voorgaande periode januari t/m september 2012 correct en overzichtelijk. 

++  VRB Afdeling Maassluis -JEUGD kan trots zijn op zijn TEAM inclusief financieel verantwoordelijke. 

PS. Uitstaande verzoeken/acties n.a.v. vorig bezoek kascommissie 2 oktober 2012 afgehandeld zijn; 

 Wel dient er nog extra aandacht gegeven te worden aan de beveiliging van de gegevens in het geval van 

diefstal of brand. (Hiervoor komt een bedrag voor Back-UP drive/systeem ter beschikking) 

 Aangeschaft, hierop wordt elke keer als boekhouding bijgewerkt is BACK-UP gedraaid. 

 

 Wij zijn en hebben geconstateerd dat VRB afdeling Maassluis –Jeugd-  degelijk en verantwoordelijk met de 

administratie leden en materialen omgaat. Er op mogelijk 500 Euro “teveel in kas” na, geen excessen zijn 

die wijze op nalatigheid dan wel onprofessioneel gedrag in welke vorm dan ook. 

Dit is volledig uitgezocht en apart onderwerp in het JAARVERSLAG Kascommissie 2013 

Controle boekjaar 2012 (Inclusief extra tussentijds onderzoek Afd. Maassluis -Jeugd-) vermeld; 

“Het resultaat van het onderzoek samen met de financieel verantwoordelijke afdeling Maassluis –Jeugd- heeft geleid tot 
een post van € 463,90 (credit saldo = teveel/over) in kas daterend van voor periode 2008 t/m 
2012 vermoedelijk door niet ingediende declaraties destijds. Advies: Deze post met als omschrijving “reserve” nog 3 
jaar inzichtelijk op de balans te laten staan en te handhaven tot 2015 en dan na 7 jaar na dato toe te voegen aan eigen 
vermogen Maassluis -Jeugd. Dan weer gebruiken voor bijvoorbeeld nieuw snorkel materieel.” 

- -  Nog te doen: Om financieel verantwoordelijk afd. -Jeugd- als persoon te vrijwaren van financiële risico’s 
van de vereniging zal een zakelijke rekening met de naam VRB Examens & Evenementen Maassluis moeten 
worden aan gevraagd. Hierin is al overleg geweest en akkoord tussen Remco Cats en penningmeester VRB. 
 

De Kascontrole commissie 

namens deze, 

 

 

………………………  ………………………………  ……………………………… 

Frits Jan Edelijn  + Nathasja ten Kate   Fin. verantw. Maassluis –Jeugd-, Remco Cats 
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BIJLAGE: 

 

4.2.3.1 VRB (afd. Maassluis -Jeugd) Toelichting Financieel verslag 2012 

 
VRB afdeling Maassluis' is de jeugdafdeling van de Vlaardingse Reddingsbrigade (VRB) die iedere woensdag de 

lessen en trainingen verzorgt in zwembad 'Dolfijn' te Maassluis. 
Deze afdeling beheert een (bescheiden) bankrekening waarop onder andere subsidie van gemeente Maassluis en 

kosten voor examens en evenementen wordt ontvangen. Deze rekening is gescheiden van de (algemene) 

betaalrekening van de VRB. 

 
VRB afdeling Maassluis -Jeugd' beheert geen grote geldstromen. Grotere inkomsten en uitgaven zoals contributies 

van leden en huur van zwembad 'Dolfijn' worden door de penningmeester van de VRB beheerd. 
Het algemene financiële beleid van de VRB en de daarbij behorende verslagen, winst- verlies rekening en balans 

worden jaarlijks door de penningmeester VRB gemaakt.  
 
Vanwege het beperkt aantal posten in beheer van 'VRB afdeling Maassluis -Jeugd' is dit financiële verslag niet 

opgezet als een compleet jaarverslag in de zin zoals gesteld door het Burgerlijk Wetboek. Het is voornamelijk 

bedoeld om inzicht in de eigen financiële situatie te behouden; Als handvat voor de (eind)controle van de kascontrole 

commissie van de VRB en om redelijkerwijs aan te kunnen tonen voor welke posten de subsidie van Gemeente 

Maassluis is gebruikt. 

Remco Cats, Maasluis 14 februari 2013  
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4.2.4 Beoordeling kascommissie 

 

De kascommissie ziet een nog steeds een onbalans tussen de inkomsten en uitgaven van de afdelingen. 

Dit is op steeds korter wordende termijn een probleem en vormt een risico.  

 

De kascommissie adviseert wederom het bestuur: 

 ADVIES: Zorg te dragen voor balans en juiste en rechtvaardige doorbelasting van afdelingen 

 ADVIES: Uit te zoeken hoe de situatie verbeterd kan worden 

Onderstaand advies destijds Kascommissie uit ALV dd. 12 april 2012: = Opgevolgd & Gerealiseerd 

 

De KNBRD en NOB zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van subsidies. Ook worden de opbrengsten 

van andere afdelingen gebruikt om het verlies op te vangen. De kascommissie vraagt het bestuur te 

onderzoeken of de contributie kan worden herzien. 

 

 

Beste leden van de Vlaardingse Reddingsbrigade, verzonden: do 31/05/2012 21:09 

 
Wil een ieder die zelf zorgt voor zijn contributiebetaling letten op de verhoging die 
ingaat per 1-6-2012 !!! Heb je vragen over het bedrag wat je moet gaan betalen 
vergeet dan niet te mailen naar: 
 
PENNINGMEESTER@VLAARDINGSEREDDINGSBRIGADE.NL 
 
Voor de personen die met de automatische incasso betalen: De brigade heeft de 
bedragen automatisch aangepast. 
Betaal op tijd en voorkom een achterstand. 
 
Namens het bestuur 
Jeroen van Niel 
Penningmeester 

Dit wil zeggen dat met deze bescheiden, minimaal mogelijke contributie verhoging in deze tijden onszelf 

iets dichter bij de marktconformiteit van de andere natte doelen verenigingen hebben gebracht maar 

zeker niet de vereniging kunnen laten overleven zonder subsidie van buitenaf. 

 ADVIES: Bestuur minimale scenario’s laten uitwerken wat voor consequentie het heeft voor de 

vereniging om met minder of zelfs zonder externe bijdragen te moeten overleven. 

 

Pas op dat we als stad VLAARDINGEN niet in een vicieuze cirkel terecht komen van minder 

baduren af te nemen waardoor badwater Vlaardingen duurder wordt en zonder subsidie de 

verenigingen ophouden te bestaan waardoor je ook het zwembad kan sluiten waardoor 

VLAARDINGEN ook niet meer als STAD op de natte doelgroepen kaart voorkomt. 

 

= = = = = = = EINDE VERSLAG = = = = = = = 
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