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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
Stichting RBZD
Oosterscheldestraat 35
4302 WG  Zierikzee

Behandeld door Ref.nr. Datum

F.A. Weststrate 50004254 16 december 2022

Betreft:    Jaarstukken 2021

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2021 van Stichting RBZD te Zierikzee.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting RBZD 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
Stichting RBZD. 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 Stichting

Blijkens de akte d.d. 18 mei 2009, verleden voor notaris Mr. N.E. Soeters-Schot, werd de Stichting
Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland per genoemde datum opgericht. 

Doel van de Stichting

Het doel van Stichting Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland bestaan uit het uitvoeren van reddend
zwemmen en het beheren van reddingsmaterialen en deze ter beschikking stellen aan reddingsbrigades
en met name aan de vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland bestaat uit:
- P.W. de Rijke (voorzitter);
- P.H.J. Kouijzer (secreatris);
- M.W. Uijl (bestuurslid);
- C. Kooij (bestuurslid);
- W.J. Capelle-Quist (penningmeester).
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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
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Bestuursverslag Stichting Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland 2021

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.  

De RBZD is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland, overkoepelende organisatie van ruim 150
reddingsbrigades in Nederland, met meer dan 21.000 vrijwilligers. De brigade is voor een groot gedeelte 
afhankelijk van de steun van donateurs en sponsors.  

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.  

In tegenstelling tot het jaar 2020 hebben onze vrijwilligers deze zomer gelukkig weer een aantal
bewakingen kunnen uitvoeren waaronder een tweetal zeezwemtochten op Walcheren en bij het
Havenconcert te Zierikzee en op een aparte manier Sinterklaas intocht Zierikzee. Bewakingen zijn een
belangrijke inkomstenbron voor de RBZD.  Wederom zijn wij de gemeente Schouwen-Duiveland enorm
dankbaar voor de genereuze subsidie die wij dit jaar weer hebben mogen ontvangen. Mede door deze
subsidie zijn onze COVID verliezen binnen de perken gebleven. 

Ook heeft onze rampenploeg stand-by 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.
Ook wordt het belang van een betrouwbare en goed onderhouden reddingsvloot en vervoersmiddelen
weer eens benadrukt. In bijgevoegd overzicht materiële activa van onze bezittingen wordt duidelijk wat
de RBZD op dit moment bezit en wanneer vervanging noodzakelijk zal zijn en welke kosten hiermee
gepaard zullen gaan.  

Wij kijken met vertrouwen uit naar een coronavrij 2022 waarin de evenementen weer plaats zullen
vinden zodat wij onze inkomsten uit bewakingen weer kunnen realiseren.  

Financieel Jaarverslag Penningmeester: 
De inkomsten van de RBZD worden gevormd door bewakingen, giften, sponsoring en gemeentelijke
subsidie. De gelden van de RBZD worden geïnvesteerd in o.a. het aanschaffen van (les)materiaal,
voorlichting, werving en onderhoud van materialen. Voor zover de RBZD haar vermogen niet direct
aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een rentegevende bankrekening
zetten. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.  

De stichting is eigenaar van al het eigen materiaal van de reddingsbrigade. Hieronder de toelichting met
betrekking tot bestemmingsreserves welke u terug kunt vinden in de jaarrekening van 2021. 
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Vaartuigen:  
Stichting RBZD heeft twee vaartuigen in eigendom. Een snelle reddingsboot en een langzame 
patrouilleboot. 
Tevens is bij onze stichting een eenheid geplaatst van het Rijk.  
Geschatte aanschafprijs snelle reddingsboot: € 45.000,-, patrouilleboot: € 9.000,-.  
De verwachting is dat de huidige snelle reddingsboot binnen 10 jaar aan vervanging toe is. De motor zal
waarschijnlijk binnen 2 jaar vervangen gaan worden. De motor voor de patrouilleboot zal waarschijnlijk
vervangen worden in 2022 

Communicatiemiddelen:  
Ten behoeve van de communicatie tussen mensen, boten en posten beschikt de organisatie over 7
portofoons, 2 marifioons en een mobiele telefoon. Reserve dient ter vervanging van de materialen en of
uitbreiding van de communicatie middelen.  

Transportmiddelen: 
Ten behoeve van het transport van de boten naar de hellingen, had de RBZD de beschikking over een
tractor. De tractor is in 2021 weggedaan. Gezocht wordt naar de mogelijkheid een nieuw (ander)
voertuig te verwerven, aanschaffen of in bruikleen. Beide boten hebben een eigen geremde trailer,
welke worden ingezet voor het wegtransport. De trailer van de snelle reddingsboot zal in 2022
vervangen worden. Geschatte aanschafprijs € 4.000,=. Voor vervangende vervoersmiddel is nog geen
idee wat we als brigade willen, wel wordt er een reserve hiervoor gereserveerd van € 19.300,=. 

Opleidingen: 
Bij de inzet van vrijwilligers hoort ook het investeren in opleidingen. Vanuit deze reserve worden
opleidingen zoals BE rijbewijs, strandwacht, marifonie en vaarbewijs voldaan. Mede ook door COVID zijn
er dit jaar geen vrijwilligers vanuit deze reserve opgeleid. Wel zijn waar mogelijk vaartrainingen
gehouden, hiervoor zijn kosten gemaakt zoals brandstof en middelen. 

Pakken en vesten: 
Ten behoeve van de eigen veiligheid dragen de bemanningsleden van de reddingsboten een
overlevingspak en een reddingsvest. De aanschafwaarde van een overlevingspak bedraagt € 1.500,= en
van een reddingsvest € 150,=. De verwachting is dat deze pakken op korte termijn nog niet aan
vervanging toe zijn maar wel onderhoud benodigd hebben om de veiligheid te garanderen. Op korte
termijn moeten wel nieuwe reddingsvesten worden aangeschaft+/- 7 stuks. In 2024 worden er 3
overlevingspakken overgenomen van Reddingsbrigade Nederland á € 250 per stuk. In 2025 zullen er een
aantal pakken vervangen moeten worden. 

Kazerne: 
In de toekomst hopen wij ook onderdak te krijgen in de nieuw te bouwen brandweerkazerne te
Zierikzee. Voor de inrichting hiervan bouwen wij een reserve op. 
Stichting RBZD bouwt vermogen op om projecten te kunnen financieren. Tevens dient het opgebouwde
vermogen als buffer voor tegenvallende opbrengsten. Mede door het geringe resultaat van dit jaar zijn
de bestemmingsreserves dit jaar ongewijzigd. Ook is dit bewust gedaan omdat de penningmeester
samen met het bestuur een nieuwe invulling wenst te geven aan de reserves. De huidige reserves zullen
opgaan in vier nieuwe reserves, te weten; varend materiaal, rijdend materiaal, huisvesting en
opleidingen. Dit zal gebeuren a.d.h.v. de begroting en het overzicht materiële activa, zodat er duidelijk
iets ten grondslag ligt aan deze reserves. Dit mede op advies van onze accountant Schipper Accountants.  
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Bestuur:  
Stichting 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; 
- Marcel Uijl, bestuurslid. 
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Jaarrekening
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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 
1.000 2.521

Liquide middelen 2 78.058 74.765

Totaal 79.058 77.286

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Stichtingskapitaal 3 3.631 2.529

Bestemmingsreserves 4 72.497 72.497

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

5 
789 786

Overige schulden en overlopende
passiva

6 
2.141 1.474

2.930 2.260

Totaal 79.058 77.286

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022



#ORG=saa#VES=zze#PAP=blc #TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\APPS\CASEWARE\2011\DATA\ZZE\50004254-2021\50004254-2021jrk

Stichting RBZD, Zierikzee  Pagina 12

Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ € € €

Overige baten 7 11.194 10.799
Lasten onderhoud en materialen 8 1.003 633
Lasten operationele inzet 9 3.674 6.176
Algemene lasten 10 5.381 3.951

Som der bedrijfslasten 10.058 10.760

Bedrijfsresultaat 1.136 39

Rentelasten en soortgelijke lasten 11 -34 -

Resultaat na belastingen 1.102 39

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022
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Kasstroomoverzicht over 2021 

2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.136 39

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen 1.521 1.569
Toename (afname) van overige
schulden 670 2.124

2.191 3.693

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.327 3.732

Betaalde interest 11  -34 -

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.293 3.732

Mutatie geldmiddelen 3.293 3.732

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de
periode 74.765 71.033
Toename (afname) van geldmiddelen 3.293 3.732

Geldmiddelen aan het einde van de
periode 78.058 74.765

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting RBZD is feitelijk en statutair gevestigd op Oosterscheldestraat 35, 4302 WG te Zierikzee en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20154616.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting RBZD bestaan voornamelijk uit het opleiden van (reddend) zwemmers en
het bewaken van verschillende evenementen. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting RBZD 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. 16 december 2022
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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 stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022
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Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactielasten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactielasten 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. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting RBZD bestaat uit verenigingskapitaal. Daarnaast zijn er ook een aantal
bestemmingsreserves welke een specifiek doel hebben. 

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 transactielasten. 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 baten 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.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Overige bedrijfskosten

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

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022
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Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 december 2022
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren sponsorbedragen 1.000 1.000
Rekening-courant RBZD Vereniging - 1.450
Overige vorderingen - 71

1.000 2.521

2  Liquide middelen

Rabobank, rekeningnummer .156 72.633 6.953
Rabobank, rekeningnummer .979 5.425 2.133
Regiobank, rekeningnummer .487 - 65.679

78.058 74.765

2021 2020
€ €

3  Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 2.529 2.490
Mutatie saldo boekjaar 1.102 39

Stand per 31 december 3.631 2.529

31-12-2021 31-12-2020
€ €

4  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 72.497 72.497
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Bestemmingsreserves

Reservering boten 23.091 23.091
Reservering transportmiddelen 19.300 19.300
Reservering pakken en vesten 8.442 8.442
Reservering communicatiemiddelen 8.314 8.314
Reservering voertuig (bus) 7.750 7.750
Reservering opleidingen 3.850 3.850
Reservering kazerne 1.750 1.750

72.497 72.497

2021 2020
€ €

Reservering kazerne

Stand per 1 januari 1.750 1.750
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.750 1.750

Reservering boten

Stand per 1 januari 23.091 23.091
Mutaties - -

Stand per 31 december 23.091 23.091

Reservering communicatiemiddelen

Stand per 1 januari 8.314 8.314
Mutaties - -

Stand per 31 december 8.314 8.314

Reservering transportmiddelen

Stand per 1 januari 19.300 19.300
Mutaties - -

Stand per 31 december 19.300 19.300

Reservering opleidingen

Stand per 1 januari 3.850 3.850
Mutaties - -

Stand per 31 december 3.850 3.850
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2021 2020
€ €

Reservering pakken en vesten

Stand per 1 januari 8.442 8.442
Mutaties - -

Stand per 31 december 8.442 8.442

Reservering voertuig (bus)

Stand per 1 januari 7.750 7.750
Mutaties - -

Stand per 31 december 7.750 7.750

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 789 786

6  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantslasten 1.249 1.250
Rekening-courant RBZD Vereniging 666 -
Tussenrekening Gaastra kleding 202 202
Tussenrekening Serious Rescue 22 22
Overige schulden 2 -

2.141 1.474
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

€ €

7  Overige baten

Subsidie Gemeente Schouwen-Duiveland 7.820 7.821
Diversen 1.250 251
Sponsoring 1.129 1.085
Bewaking 995 1.642

11.194 10.799

8  Lasten onderhoud en materialen

Onderhoud pakken / vesten 838 394
Onderhoud boten 154 -
Onderhoud trailers 11 239

1.003 633

9  Lasten operationele inzet

Verzekeringen 1.537 1.726
Evenementen 1.256 859
Aankoop materiaal (pakken, klossen, ehbo materiaal) 507 3.413
Brandstof 374 146
Schade Jan B - 32

3.674 6.176

10  Algemene lasten

Afboeken rekening-courant Vereniging RBZD 1.450 -
Accountantslasten 1.249 1.350
Correctie voorheffing 895 925
Abonnementen en contributies 774 796
Kantoorlasten 592 369
Representatielasten 254 326
Banklasten 160 117
Diversen 7 68

5.381 3.951

11  Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente belastingen 34 -
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Zierikzee, 16 december 2022

Stichting RBZD

P.W. de Rijke
Voorzitter

C. Kooij
Secretaris

M.W. Uijl
Bestuurslid

P.H.J. Kouijzer
Bestuurslid

W.J. Capelle-Quist
Penningmeester
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