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Accountantsrapport



  
 
Schipper Accountants B.V.  
Gouwepoort 4  
4301 RZ  ZIERIKZEE  
  
    
www.SchipperAccountants.nl  
Tel 0111 43 99 43   
Fax 0111 41 40 27   
KvK 22058060   
Btw NL814685262B01  

Al onze dienstverlening is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder 
nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.SchipperAccountants.nl  
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Aan het bestuur van
Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland
Oosterscheldestraat 35
4302 WG  Zierikzee

Behandeld door Ref.nr. Datum

F.A. Weststrate 50004255 4 december 2021

Betreft:    Jaarstukken 2021

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2021 van Reddingsbrigade Zierikzee-
Duiveland te Zierikzee.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland te Zierikzee is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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Algemeen

Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 13 november 1980, verleden voor notaris Mr. D. van Eck, werd de vereniging per
genoemde datum opgericht. 

Activiteiten

De activiteiten van de vereniging bestaan voornamelijk uit activiteiten met als doel het bestrijden van de
verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur

Het bestuur van Vereninging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland bestaat uit:
- W. de Rijke (voorzitter)
- C. Kooij (secreatris)
- W.J. Capelle-Quist (penningmeester)
- N. de Oude (bestuurslid)
- P.H.J. Kouijzer (bestuurslid)
- N. Muller (bestuurslid)
- M. Kaashoek (bestuurslid)

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere
inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Schipper Accountants B.V.

R. van den Driest AA
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Bestuursverslag 2021 
 

 

Reddingsbrigade Zierikzee – Duiveland 

 

 

 

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland (hierna benoemd als RBZD) is op 3 maart 1970 

opgericht met als doel het bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het 

woord.  

 

Voorwoord: 

Hierbij het bestuursverslag over het jaar 2021. Wederom een jaar waarin wij de gevolgen 

hebben ondervonden van de COVID-19 pandemie. Zo begonnen we het jaar met een strenge 

lockdown waardoor de lessen pas 21 mei 2021 van start konden gaan. Ook waren we helaas 

gedwongen eerder te stoppen met de zwemlessen, namelijk 3 december 2021. Het feit dat 

ouders het gehele jaar niet welkom waren als toeschouwer werd door de vereniging als een 

groot gemis ervaren.  

Mede door de strenge lockdown was er dit jaar geen ledenuitje. Gelukkig heeft de vereniging 

wel vier dagen in de zomervakantie buitenactiviteiten voor onze jeugdleden kunnen 

organiseren. Dit werd druk bezocht en was een enorm succes. Op 26 november 2021 hebben 

wij het Sinterklaasfeest nog kunnen vieren in zwembad voordat een nieuwe lockdown zich 

aankondigde.  

Ook hebben onze vrijwilligers deze zomer weer een aantal bewakingen kunnen uitvoeren 

waaronder bij een tweetal zeezwemtochten op Walcherenen en bij het Havenconcert te 

Zierikzee. 

Onze rampenploeg heeft standby gestaan in verband met de kritieke situatie in Limburg in 

juli 2021. Een situatie waarin het belang van een reddingsbrigade weer eens duidelijk werd 

voor iedereen.  
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Kortom een bijzonder jaar waarin onze leden een record aan loten hebben verkocht voor de 

grote clubactie en er massaal is gestemd op de Reddingsbrigade betreffende de Rabo 

ClubSupport. Dit betekend dat ondanks alles de leden de reddingsbrigade trouw zijn 

gebleven, wat ook terug is te zien in het aantal leden dat nagenoeg gelijk is gebleven dit jaar.  

 

Financieel Jaarverslag Penningmeester: 

Het verenigingsvermogen is toegenomen met € 3.712,= oftewel het resultaat (van € 18.637 

naar € 22.349). De bestemmingsreserves zijn gelijk gebleven. Dit is bewust gedaan omdat de 

penningmeester samen met het bestuur een nieuwe invulling wenst te geven aan de 

reserves. Dit zal gebeuren a.d.h.v. de begroting zodat er duidelijk iets ten grondslag ligt aan 

deze reserves. Dit mede op advies van onze accountant Schipper Accountants.  

De schuld aan de stichting ad € 1450,= is conform het bestuursbesluit van de stichting RBZD 

kwijtgescholden en zodoende ook weggeschreven van de balans.  

Er staat bij de vorderingen een post van € 666,=. Dit betreft een foutieve overboeking (foutief 

rekeningnummer gebruikt). Dit is reeds gecorrigeerd maar in het boekjaar 2022. Deze post 

zal volgend jaar niet meer zichtbaar zijn. 

De contributies vallen dit jaar lager uit. Dit heeft te maken met de € 13,= COVID korting per 

lid die wij als vereniging gecompenseerd hebben. Dit is een éénmalige compensatie. 

Daarnaast is de post donaties hoger en de post overige acties lager, dit heeft te maken met 

een andere manier van vastlegging in ons boekhoudsysteem. Betreft beiden de Rabo 

ClubSupport. Naast een lagere opbrengst van de contributies is er ook een lagere 

zwembadhuur. Dit komt door de TVS-regeling die wij als vereniging hebben mogen 

ontvangen voor het geen gebruik kunnen maken van het zwembad. Het verschil in 

contributie opbrengsten is groter dan de zwembadhuur maar dit heeft te maken met een 

deel wat wij in 2020 al hebben ontvangen (huur zwembad loopt namelijk van september t/m 

juli). 

Vanaf 2022 gaan wij werken met een begroting wat voor zowel de leden als de bestuursleden 

meer financiële duidelijkheid zal geven. 

 

Bestuur:  

Vereniging RBZD  

Contactgegevens: 06-38 76 89 23 of info@rbzd.nl 

Bestuurssamenstelling: 

- Wim de Rijke, voorzitter  

- Cor Kooij, secretaris 

- Anita Capelle, penningmeester  

- Paul Kouijzer, bestuurslid nieuwsbrief 

- Nicole de Oude, bestuurslid activiteiten commissie  

- Niels Muller, bestuurslid technische commissie  

- Marijn Kaashoek, bestuurslid operationele commissie  

 

 

 

 

mailto:info@rbzd.nl
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming)

Activa

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1 
666 -

Liquide middelen 2 26.003 24.407

Totaal 26.669 24.407

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Verenigingsvermogen 3 22.349 18.637

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves 4 4.320 4.320

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

5 
- 1.450

Totaal 26.669 24.407

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 6 7.642 8.987
Lasten ledenactiviteiten 7 110 24
Zwembadopleidingslasten 8 4.337 5.931
Opleidingslasten 9 444 429
Algemene lasten 10 -961 272

Som der bedrijfslasten 3.930 6.656

Resultaat na belastingen 3.712 2.331

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Kasstroomoverzicht over 2021 

2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.712 2.331

Aanpassingen voor
Toename (afname) van de
voorzieningen - -916
Verandering in werkkapitaal
Vorderingen -666 219
Toename (afname) van overige
schulden -1.450 -53

-2.116 166

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.596 1.581

Mutatie geldmiddelen 1.596 1.581

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de
periode 24.407 22.826
Toename (afname) van geldmiddelen 1.596 1.581

Geldmiddelen aan het einde van de
periode 26.003 24.407

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is feitelijk en statutair gevestigd op Oosterscheldestraat 35, 4302
WG te Zierikzee en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer .

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland bestaan voornamelijk uit het bestrijden van de
verdrinkingsdood. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarrekening 'C1 Kleine
organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Gevolgen coronapandemie
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde
van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is, zijn wij van mening dat op basis
van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande
liquiditeitsbuffer de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling
niet geraakt wordt.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in
de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. De vereniging maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De opbrengsten
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Bruto-bedrijfsresultaat

Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

Overige bedrijfskosten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Overige vorderingen en overlopende activa

Vordering Stichting RBZD 666 -

2  Liquide middelen

Rabobank, rekeningnummer .605 20.962 6.552
Rabobank, rekeningnummer .505 5.041 3.446
Regiobank, rekeningnummer .436 - 14.409

26.003 24.407

2021 2020
€ €

3  Verenigingsvermogen

Stand per 1 januari 18.637 16.306
Mutatie saldo boekjaar 3.712 2.331

Stand per 31 december 22.349 18.637

31-12-2021 31-12-2020
€ €

4  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves 4.320 4.320

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve opleidingslasten 2.463 2.463
Bestemmingsreserve ledenuitjes 1.123 1.123
Bestemmingsreserve jubileum 734 734

4.320 4.320

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve jubileum

Stand per 1 januari 734 1.650
Afname ten gunste van resultaat - -916

Stand per 31 december 734 734

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve opleidingslasten

Stand per 1 januari 2.463 2.463
Mutaties - -

Stand per 31 december 2.463 2.463

Bestemmingsreserve ledenuitjes

Stand per 1 januari 1.123 1.123
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.123 1.123

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Overige schulden en overlopende passiva

Stichting RBZD - 1.450

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting voor het zwembad Laco te Zierikzee bedraagt circa € 2.700 eindigend op 31 juli 2022.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

€ €

6  Baten

Contributies 6.450 7.892
Donaties 516 -
Grote Clubaktie 352 381
Praktijkopleiding 265 145
Inschrijfgeld 38 55
Overige acties 11 504
Administratielasten contributie 10 10

7.642 8.987

7  Lasten ledenactiviteiten

Lasten ledenactiviteiten 110 24

8  Zwembadopleidingslasten

Zwembadhuur 2.577 3.707
Bondsafdracht 1.628 1.567
Overige lasten zwembad 82 51
Lasten examens 50 606

4.337 5.931

9  Opleidingslasten

ZRZ lasten 347 151
EHBO opleiding 97 278

444 429

10  Algemene lasten

Abonnementen en contributies 291 150
Bankkosten 145 122
Representatielasten 53 -
Vrijval rekening-courant RBZD -1.450 -

-961 272

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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Zierikzee, 4 november 2022

Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland

P.W. de Rijke
Voorzitter

C. Kooij
Secretaris

W.J. Capelle-Quist
Penningmeester

N. de Oude 
Bestuurslid

P.H.J. Kouijzer
Bestuurslid

N. Muller 
Bestuurslid

M. Kaashoek
Bestuurslid

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 december 2021
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