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BELEIDSPLAN REDDINGSBRIGADE RAALTE
In dit beleidsplan legt de Reddingsbrigade Raalte (RBR) haar beleidsvoornemens voor de periode
2019 – 2023 neer. Het door de RBR in deze periode te voeren beleid is dynamisch en past zich aan
op actuele ontwikkelingen.

WERKZAAMHEDEN
DOELSTELLING
De RBR heeft tot doel het voorkomen van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. De
statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de RBR komen overeen. Met de
werkzaamheden van de RBR wordt het algemeen belang gediend. De RBR zal proberen in 2019
aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001.

BESTUUR
Het bestuur van de RBR bestaat in 2019 thans uit mevrouw M. Journée (voorzitter), de heer P.
Halman (secretaris), de heer M. Bos (penningmeester) en de heren J. Kamphuis en R. Pekkeriet
(leden van bestuur).

ACTIVITEITEN
De activiteiten van de RBR zijn gericht op het voorkomen van de verdrinkingsdood in de ruimste zin
van het woord. De activiteiten concentreren zich op het leren reddend zwemmen.
Concrete activiteiten van de RBR zijn:






Het geven van les in zwemmend redden aan kinderen en volwassenen;
Het opleiding van nieuwe redders en eerste hulpverleners;
Het opleiden van kaderleden voor de bij punt 1 genoemde activiteiten;
Het bewaken van verschillende evenementen in de regio;
Het werven en behouden van nieuwe toekomstige leden, vrijwilligers en hulpverleners.

FINANCIËN
INKOMSTEN
De RBR wordt gevormd door haar bestuur en leden en is volledig afhankelijk van inkomsten via
lidmaatschappen en betalingen van gevolgde lesuren. Het beveiligen van evenementen vindt plaats
op basis van vergoeding van de gemaakte onkosten. In de toekomst verwacht de RBR inkomsten te
genereren uit sponsoring en donaties.
We hopen in 2019 aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling in de zin van de
Wet inkomstenbelasting 2001. Indien wij deze status bezitten, kan de vereniging vrij van
schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden
mogelijk de donatie fiscaal aantrekkelijk plaats te laten vinden. Indien de RBR een bedrijf of
natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de RBR, is de RBR bereid
fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal
aantrekkelijke vorm te komen.
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BEHEER VAN GELDEN
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed o.a. aan het huren van
zwemwater. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reiskosten
vergoeding en overige gemaakte onkosten. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel
verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de RBR worden ontvangen. Als rentebaten worden
verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen rente uit hoofde van
uitstaande banksaldi.

BESTEDING VAN GELDEN
De inkomsten van de RBR worden gevormd door lidmaatschappen, entreegelden, giften, legaten,
hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de RBR
worden geïnvesteerd in o.a. het huren van zwemwater, het aanschaffen van lesmateriaal,
voorlichting en werving materialen en/of ter nivellering van een nadelig saldo op de eerder
genoemde huren. Voor zover de RBR haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar
doelstelling, zal zij dit vermogen op rentegevende bankrekeningen zetten. De bestuurders
ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.

ONTBINDING
De RBR kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, door het
ontbreken van leden of wanneer de RBR niet in staat blijkt om haar financiële verplichtingen te
voldoen. In geval van een batig saldo bij ontbinding moet dit saldo ter beschikking gesteld worden
van een vereniging met een overeenkomende doelstelling die tevens als algemeen nut beogende
instelling (ANBI) is erkend.

ONDERSTEUNENDE COMMI SSIES
Reddingsbrigade Raalte heeft een aantal commissie benoemd ondersteunend aan het bestuur. Zij
voeren een aantal essentiële taken.

FINANCIËLE COMMISSIE
De Financiële Commissie (FC) wordt ieder jaar tijdens de ALV benoemd door de leden en heeft tot
taak controle uit te voeren op het bestuur op de financiën en in het gevoerde beleid. De commissie
rapporteert schriftelijk ter zake van haar bevindingen aan de jaarvergadering. Zo mogelijk
formuleert zij een preadvies aan het bestuur. Tevens kan het bestuur de FC ten allen tijden om
advies en ondersteuning vragen

WATERHULPVERLENINGSCOMMISSIE
In 2016 is de waterhulpverleningscomissie (WHC) opgericht. Deze verzorgt het buitenwater
gedeelte van de algehele doelstelling van de Reddingsbrigade Raalte. Steeds meer gemeenten en
recreatieschappen betrekken een reddingsbrigade bij de zorg over openbare veiligheid. Bij de
vergunningsaanvraag voor evenementen weegt veiligheid steeds zwaarder en dit is ook te zien
binnen de gemeente Raalte en omliggende gemeenten.
De commissie is een toevoeging aan de vereniging om voornamelijk senior leden te behouden en
enthousiasmeren. Het geeft de vereniging de mogelijkheid om extra opleidingen aan te bieden
(Open water/ Pool).
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De WHC heeft al een aantal faciliteiten en materialen inzetbaar. Zij heeft de doelstelling om in
2019 een varende eenheid operationeel te hebben. Hierdoor kan zij meer en gevarieerde
bewakingen bieden.

TECHNISCHE COMMISSIE
De Technische commissie heeft een breed werkterrein. Hierbij de belangrijkste punten;






het coördineren van de zwemlessen;
het waarborgen van het opleidingsniveau van de opleidingen met behulp van de
exameneisen gesteld door Reddingsbrigade Nederland (KNBRD);
deskundigheidsbevordering van de kaderleden;
het (potentieel) instructiekader te stimuleren in het volgen van KNBRD opleidingen
assistent-instructeur en instructeur;
zorgt voor behoud en beheer van de benodigde materialen.

ACTIVITEITEN COMMISSIE
De activiteiten commissie (AC) is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de reddingsbrigade
Raalte. Zij houden zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten zowel intern als
extern, zoals de Jeugddag en avondmarathons. Daarnaast organiseert de AC activiteiten met als
doelstelling ledenwerving en sponsoring. Voorbeelden hiervan zijn clinics tijdens schoolzwemmen,
de Grote clubactie en het jaarlijkse sponsorzwemmen.
Voor deze activiteiten wordt samengewerkt met andere commissies en het bestuur. Daarnaast
wordt regelmatig samenwerking gezocht met andere brigades, verenigingen en organisaties.
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