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1. Inleiding
De vereniging de Egmondse Reddingsbrigade, hierna kortheidshalve aangegeven
als de “ERB” , is bij notariële akte van 10 april 1928 opgericht. De ERB beschikt
over Statuten die door de notaris zijn vastgesteld, laatstelijk op 2 maart 2004.
Dit beleidsplan is opgemaakt om te voldoen aan de voorwaarden voor de
aanvraag bij de Belastingdienst Nederland om de ERB, tezamen met de Stichting
Vrienden van de ERB, aan te merken als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”
(ANBI). Een ANBI kan gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven, schenken,
giften en de energiebelasting. Een instelling die door de Belastingdienst is
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling, heeft deze
belastingvoordelen.
Naast het voldoen aan de voorwaarden voor een aanwijzing als ANBI heeft het
beleidsplan ook waarde voor leden, de gemeente Bergen NH als subsidie
verstrekker, potentiele fondsverstrekkers, donateurs enz. Door middel van dit
beleidsplan geeft de ERB inzicht in haar werkzaamheden, het financieel beheer,
de relatie met de Stichting Vrienden van de ERB (SVE) en haar ambities. Zij
kunnen door het lezen van het beleidsplan mogelijk gestimuleerd worden lid te
worden of een gift, donatie of legaat te doen ten gunste van de Vereniging en/of
Stichting en daarmee bijdragen aan de ondersteuning en instandhouding van de
ERB.
Het beleidsplan is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het bestuur
van de ERB op 05-07-2017.
Het beleidsplan zal tevens via internet te raadplegen zijn middels de website van
de ERB.
2. Het doel van de Vereniging Egmondse Reddingsbrigade
Artikel 2, lid 1 van de Statuten van de ERB:
“
De ERB is opgericht ten dienste van drenkelingen en slachtoffers van ongevallen
op het Egmondse strand of in het duingebied en in of op de aangrenzende
Noordzee. Zij stelt zich ten doel het bieden praktische hulp aan allen die dat
behoeventen gevolge van genoemde ongevallen en waar mogelijk het
voorkomen van ongelukken door preventief optreden.”
De ERB is als vereniging een niet meer weg te denken entiteit binnen de
Egmonden en de gemeente Bergen NH en heeft al vele jaren (opgericht in 1928)
bewezen van onschatbare waarde te zijn voor het voorkomen, redden en
behandelen van incidenten op zee, strand en duinen.
Vele badgasten, recreanten en sporters danken hun leven aan interventies door
leden van de ERB. De ERB bestaat geheel uit vrijwilligers en kent naast de
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uitvoerende toezichts- en hulpverleningstaken ook een grote opleidingstaak.
Daarbij worden veel jongeren opgeleid tot lifeguard van de ERB en zijn daarna
inzetbaar voor toezicht en directe hulpverlening in het bewakingsgebied.
De ERB is aangesloten bij de Reddingsbrigade Nederland en maakt deel uit van
het nationaal in te zetten potentieel aan mensen en middelen bij calamiteiten
waarbij hun specifieke deskundigheid vereist is.
De ERB is 24/7 en 365 dagen per jaar inzetbaar voor de uitvoering van haar
taken en wordt er veelvuldig multidisciplinair opgetreden met andere
hulpdiensten.
Uiteraard worden deze werkzaamheden uitgevoerd in nauw overleg met de
gemeente Bergen NH; formeel is de burgemeester van Bergen NH
verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de
gemeente, waaronder ook kustwater, strand en duinen van de Egmonden vallen.
Daarbij maakt de burgemeester gebruik van de mogelijkheden die de ERB biedt
en is er al jaren een effectieve vorm van toezicht en hulpverlening op die
gebieden ontstaan. Bij brief van 7 april 2015, waarvan een afschrift als bijlage bij
dit beleidsplan is gevoegd, bevestigt de burgemeester van Bergen NH het belang
van de ERB:
“ De gemeente acht de taken die door de Egmondse reddingsbrigade worden
uitgevoerd op het strand, in het duingebied en daarbuiten van groot algemeen nut”
In de praktijk werkt de ERB zeer nauw samen met de andere reddingsbrigades,
Reddingsbrigade Nederland, de KNRM, station Egmond aan zee, de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Ambulancedienst en politie, waardoor
een bijzonder effectief toezicht en snelle, adequate hulpverlening mogelijk is
geworden. De ERB heeft een belangrijke plaats in de veiligheidsketen
ingenomen.
3. De relatie met de Stichting Vrienden van de ERB
Er is een nauwe relatie tussen de ERB en de Stichting Vrienden van de ERB, die
eveneens bij notariele akte is opgericht. Op de website van de ERB is het
beleidsplan van de Stichting te raadplegen.
Daar waar de ERB zich focust op de operationele inzet en opleidingsactiviteiten
die verband houden met haar taken, richt de Stichting zich primair op het
financieel faciliteren en naar de toekomst toe borgen van die operationele
activiteiten van de Vereniging.
Het werk van de Stichting bestaat voornamelijk uit het financieel ondersteunen
van de ERB als vereniging en haar in staat te stellen ook op langere termijn haar
taken op het gebied van opleiding, toezicht en hulpverlening uit te kunnen
voeren. Daartoe beheert de Stichting het vermogen van de ERB, zoekt zij naar
nieuwe mogelijkheden voor fondsverwerving en bevordert zij een efficiënte
financiële bedrijfsvoering van de Vereniging.
De Stichting heeft als statutair doel een effectieve en efficiënte continuïteit van
de Egmondse Reddingsbrigade als vereniging.
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Het handelen van de SVE staat zoals vermeld dan ook primair ten diensten van
die Egmondse Reddingsbrigade. De Stichting is opgericht om de ERB ook op
langere termijn te kunnen behouden voor de Egmonden.
In organisatorisch opzicht is er een hiërarchie tussen de Stichting en de ERB,
waarbij de belangen van de Vereniging en haar leden prevaleren.
Om die verbinding enerzijds te benadrukken en anderzijds de noodzakelijke
distantie te waarborgen is er in de Statuten van de Stichting opgenomen dat
maximaal 1 van de bestuurders van de Stichting ook bestuurder mag zijn van de
ERB. Het bestuur van de Stichting wordt benoemd door de Algemene
Ledenvergadering van de ERB en wijziging van de Statuten is slechts mogelijk
met instemming van die Algemene ledenvergadering van de ERB. Daarnaast
gelden er voorwaardelijke bepalingen opgenomen ten aanzien het vervreemden
van registergoederen door de Stichting.
De ERB en de Stichting handelen uiteraard binnen hun eigen wettelijke en
statutaire kaders.
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4. Activiteiten van de ERB
Voortvloeiend uit het doel van ERB, zoals beschreven in paragraaf 2, is in de
Statuten in artikel 2, lid 2 opgenomen wat de activiteiten van de ERB zijn:
a. Gedurende de maanden juni tot en met augustus bemensen van de
reddingspost op het Egmondse strand en het uitvoeren van de preventieve en
wanneer nodig de repressieve taak.
b. Het houden van oefeningen in het zwemmend en varend redden en in de
Eerste Hulp bij Ongelukken (ehbo), waaronder ook met andere, reeds eerder
genoemde, hulpdiensten.
c. Het in stand houden van een 24 uurs alarm- en rampenploeg.
d. Het houden van reddingsdemonstraties.
e. Het geven van voorlichting en cursussen.
f. Het stationeren van reddingsmaterieel
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5. Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de vereniging ERB is als volgt:
De bestuursleden van de ERB worden voor drie jaar door de Algemene
Ledenvergadering benoemd, met een mogelijkheid voor herbenoeming voor drie
jaar.
De bestuurders van de ERB ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
Het bestuur van de ERB vergadert iedere maand.
Per 1 juli 2017 bestaat het bestuur van de ERB uit:
Voorzitter, Edwin Buis
Penningmeester, Harrie de Goede
Secretaris, Jasper Corts
Bestuurslid Operationele zaken, Ron Zentveld
Bestuurslid Opleiden, Annika de Boer-de Vries
Bestuurslid Trainen en oefenen, Jeroen Brouwer
Bestuurslid materieel en onderhoud, Dirk Sander
Bestuurslid Public Relations, Daphne Dekker
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6. Financieel beleid
De ERB kent de volgende bronnen van inkomsten:
•
•
•
•
•
•

Contributie van leden,
Bijdragen uit opleidingen,
Waarderingsbijdrage Gemeente Bergen voor inzet van leden,
Vergoedingen voor inzet bij activiteiten en evenementen,
Bijdrage van de Stichting Vrienden van de ERB (SVE) voor benoemde doelen
ter ondersteuning van de leden
Renteopbouw

Kosten voor de operationele taak worden betaald door de Gemeente Bergen
(subsidie vorm) op basis van overeengekomen toezicht- en
handhavingactiviteiten op de stranden en de kustwateren
Eindstand rekening courant (inclusief kasgeld): € 5.323,00
Eindstand spaarrekening

:

€ 6.051,00

Totaal

:

€ 11.374,00

Inkomsten

2016

:

€ 21.920,00

Uitgaven

2016

:

€ 16.431,00

Voor 2017 verwacht de Stichting geen grote wijzigingen in de hoogte van de
inkomsten en uitgaven.
Inkomsten :
€ 5.300,00
Uitgaven
:
€ 10.050,00
De ERB is door de Belastingdienst vrijgesteld voor het betalen van fiscale
heffingen en heeft het fiscale nummer RSIN 8057.66.376.
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7 Liquidatie van de ERB
Bij het opheffen van de ERB is statutair bepaald dat de aanwezige gelden
vervallen aan de Gemeente Bergen (NH). Deze terbeschikkingstelling vindt
plaats onder voorwaarde, dat daaraan een bestemming wordt gegeven, zoveel
mogelijk in overeenstemming met de omschreven doelstelling en de activiteiten
in hoofdstuk 4 van dit beleidsplan van de ERB.
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7. Communicatieparagraaf
De ERB heeft een al jaren uitstekend werkende website en heeft toestemming
gegeven aan de Stichting Vrienden ERB om ook gekoppeld te kunnen worden
aan deze website. Daarmee wordt de herkenbaarheid sterk vergroot, een breed
publiek bereikt en de band tussen de ERB en de Stichting en de benadrukt.
Daarnaast werkt deze combinatie kostenverlagend.
Op de website van de ERB is derhalve een aparte pagina opgenomen over en
voor de Stichting. Ook dit beleidsplan en andere relevante informatie zal via deze
website op internet toegankelijk zijn.
Het website adres is:
www.reddingsbrigade.info
Naast deze website beschikt de ERB en de Stichting Vrienden van de ERB over
een eigen internetaccount:
info@reddingsbrigade.info
vrienden@reddingsbrigade.info
Uiteraard is de ERB ook per post te bereiken via het secretariaat:
Secretariaat van de ERB
t.a.v. J. Corts
p/a Schipper van der Plasstraat 4
1931 EK Egmond aan Zee
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