Castricum, 15 juni 2022
Betreft: Financieel jaarverslag SDRB 2021

Jaarstukken S D R B
In dit document treft u de jaarstukken van de Stichting Steun de Reddingsbrigade (SDRB).
De jaarstukken zijn opgesteld door de penningmeester van de stichting en goedgekeurd door de
overige bestuursleden van de stichting als ook door de raad van toezicht van de stichting.
Met het publiceren van deze jaarstukken voldoet de stichting aan de voorwaarden zoals door de
belastingdienst zijn gesteld aan het bezitten van de ANBI status waaronder de Stichting is
geregistreerd onder nummer 8217.06.378
De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor NoordWest Holland onder nummer 37159206 en is statutair gevestigd in Castricum.

Gepubliceerd, conform statuten na controle door Raad van Toezicht,
Castricum, 15 juni 2022

Samenstelling bestuur en leden Raad van Toezicht
Bij aanvang van het boekjaar had het bestuur en de Raad van Toezicht de volgende samenstelling:
∙ Dhr. Alex Admiraal, voorzitter

(aanstelling 2017)

∙ Dhr. Sjesco Heuberger, penningmeester

(aanstelling 2019)

∙ Dhr. Robin van der Burght , secretaris (aanstelling 2019)
∙ Dhr. Jo Simons, algemeen bestuurslid (aanstelling 2015)
∙ Dhr. Bart Steenman, algemeen bestuurslid

(aanstelling 2017)

∙ Dhr. Arnaud Karel, algemeen bestuurslid

(aanstelling 2017)

∙ Dhr. Jordy Tromp, Raad van Toezicht (aanstelling 2017)
∙ Dhr. Remco Cappel, Raad van Toezicht

(aanstelling 2019)

Er hebben in 2021 geen mutaties plaatsgevonden in het bestuur en de Raad van Toezicht.
Alle bestuursleden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene informatie
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het genereren van financiële middelen ten behoeve van
reddingsbrigades, het ondersteunen van de reddingsbrigades in haar doelstelling tot het opleiden
van mensen tot gediplomeerd/gecertificeerd redder, het actief bijdragen in adequaat
reddingsmaterieel ten behoeve van brigades, het uitdragen van voorlichting en propaganda ter
ondersteuning van de doelen van de Reddingsbrigades in het algemeen, activiteiten ontplooien ter
voorkoming en bestrijding van verdrinkingsongevallen in het algemeen maar in het bijzonder aan het
Castricumse strand en het ondersteunen van de Castricumse Reddingsbrigade in haar doelstelling
tot het bemannen van haar strandpost om actief en preventief toezicht te kunnen houden aan het
Castricumse strand.
Werven van fondsen
De Stichting verwerft haar fondsen grotendeels door de jaarlijkse donactie actie gehouden in de
dorpskernen van de Gemeente Castricum en omliggende gemeenten. Daarnaast kan de Stichting
zich verheugen op donaties afkomstig van giften van strandbezoekers en overige incidentele giften.
Het werven van fondsen wordt verricht door het bestuur van de Stichting op geheel vrijwillige basis,
er worden op geen manier beloningen en of kosten vergoed aan bestuurders van de Stichting.
In 2021 is op verzoek van het bestuur van de reddingsbrigade specifiek gezocht naar fondsen voor de
financiering van een electrische ATV (all Terrain Vehicle). Deze zal naar verwachting in de zomer van
2022 geleverd worden.
De brigade post op het strand is aan vervanging toe, de gemeente financiert de post maar de
inrichting dient de reddingsbrigade zelf te bekostigen. Ook wordt voorzien dat het winteronderkomen
(leslokaal, stalling materieel) groot onderhoud/ danwel vervanging nodig heeft. Ten behoeve hiervan
is een reservering opgenomen in het financieel overzicht.
Het vermogen van de Stichting
Het vermogen van de Stichting is opgenomen in het financieel overzicht en komt geheel ten goede
aan de uitvoering van de Doelstelling

Financiele onderbouwing

Toelichting
●
●
●
●
●

Alle bedragen in Euro's
Administratiekosten bestaan uit bankkosten tbv verwerken incasso’s donatie-actie;
Kosten overig bestaan uit algemene beheerskosten zoals postbuskosten, antwoordnummer;
Alle Schenkingen zijn getoetst aan de doelstelling van de Stichting en voldoen hieraan;
De Reservering is ten behoeve van de doelstelling en vastgesteld door het bestuur

