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1. Inleiding
De Stichting Vrienden van de Egmondse Reddingsbrigade, hierna kortheidshalve
aangegeven als “de Stichting” , is bij notariële akte van 14 oktober 2013
opgericht, waarbij de Statuten van de Stichting zijn vastgesteld.
Dit beleidsplan is opgemaakt om te voldoen aan de voorwaarden voor de
aanvraag bij de Belastingdienst Nederland om de Stichting 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 potentiele fondsverstrekkers, donateurs enz. Door
middel van dit beleidsplan geeft de Stichting inzicht in haar werkzaamheden, het
vermogensbeheer, de relatie met de Vereniging Egmondse Reddingsbrigade
(ERB) en haar ambities. Zij kunnen door het lezen van het beleidsplan mogelijk
gestimuleerd worden een gift, donatie of legaat te doen ten gunste van de
Stichting en daarmee bijdragen aan de ondersteuning en instandhouding van de
ERB.
Daarmee voldoet de Stichting aan een van haar doelen, namelijk het bevorderen
in de ruimste zin des woords van de continuïteit van de Vereniging Egmondse
Reddingsbrigade.
Het beleidsplan is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het bestuur
van de Stichting op 26-09-2014.
Het beleidsplan zal tevens via Internet te raadplegen zijn middels de website van
de Stichting.
2. Het doel van de Stichting Vrienden van de Egmondse
Reddingsbrigade
De Stichting stelt zich ten doel conform het bepaalde in artikel 2 van haar
statuten om de vereniging “de Egmondse Reddingsbrigade” (ERB) in haar
werkzaamheden te ondersteunen, primair in financiële zin.
In deze statuten is het doel van de Stichting als volgt vastgelegd:
Artikel 2 _______________________________________________________________________________________________
1. De stichting heeft ten doel: __________________________________________________________________
a. de (financiële) ondersteuning van de vereniging: Egmondse __________________
Reddingsbrigade, gevestigd te Egmond aan Zee, hierna te noemen: “de __
Vereniging”, met als oogmerk een effectieve en efficiënte continuïteit van __
die vereniging; ____________________________________________________________________________
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in __
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. __________
2. De stichting heeft geen winstoogmerk. ___________________________________________________
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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 uitvoerende toezichts- en
hulpverleningstaken dus ook een grote opleidingstaak. Daarbij worden veel
jongeren opgeleid tot gecertificeerd lid van de ERB en zijn inzetbaar voor
toezicht en directe hulpverlening als Life Guard.
De ERB is aangesloten bij de Reddingsbrigades 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. 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.
In de praktijk werkt deze ERB zeer nauw samen met de Reddingsbrigades
Nederland en de KNRM, station Egmond aan zee, waardoor een bijzonder
effectief toezicht en hulpverlening mogelijk is geworden. Tevens is er een nauwe
samenwerking met de naburige reddingsbrigades van Castricum, Bergen en
Schoorl.
De Stichting heeft als oogmerk een effectieve en efficiënte continuïteit van de
Egmondse Reddingsbrigade als vereniging.
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.
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.
Er is dus een nauwe relatie tussen deze Stichting en de Vereniging. Daar waar de
Vereniging voornamelijk 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.
In organisatorisch opzicht is er een hiërarchie tussen de Stichting en de
Vereniging, waarbij de belangen van de Vereniging en haar leden prevaleren.
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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
Vereniging. Het bestuur van de Stichting wordt benoemd door de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging en wijziging van de Statuten is slechts
mogelijk met instemming van die Algemene ledenvergadering van de Vereniging.
Daarnaast gelden er voorwaardelijke bepalingen opgenomen ten aanzien het
vervreemden van registergoederen door de Stichting.
De Vereniging en de Stichting handelen uiteraard binnen hun eigen wettelijke en
statutaire kaders.
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3. Werkzaamheden van de Stichting
Voortvloeiend uit het doel van Stichting, zoals beschreven in de vorige paragraaf,
is in de Statuten in artikel 2, lid 1 onder b opgenomen dat “het verrichten van alle
verdere handelingen, die met het vorenstaande (“de (financiële) ondersteuning
van de vereniging: Egmondse reddingsbrigade(…) met als oogmerk een
effectieve en efficiënte continuïteit van de vereniging”) in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn” eveneens tot de taken van de
Stichting behoort.
Concreet betekent dit dat de Stichting werkzaamheden ontplooit en zal
ontplooien die een financiële focus zullen hebben. De Stichting heeft als ambitie
om de taken van de Vereniging ook op langere termijn financieel mogelijk te
kunnen maken en de Vereniging daarin zoveel als mogelijk te ondersteunen.
Daartoe behoren voornamelijk de volgende taken:

•

efficiënt beheer vermogen Vereniging

•

aanwijzing Stichting als ANBI

•

advisering Vereniging over te voeren financieel beleid

•

stimuleren en bekendmaken Stichting in De Egmonden als
instelling voor het doen van een gift, schenking of legaat

•

ontplooien activiteiten voor lange termijn financiering Vereniging

•

publicitair etaleren op Internet met een koppeling aan de
Vereniging

De Stichting zal hiertoe in overleg met de Vereniging in de komende periode
onder andere een aantal publicaties laten verzorgen met het oogmerk van
fondsverwerving. Daarin zal aandacht worden gevraagd voor het werk van de
Vereniging en de mogelijkheden dit financieel te ondersteunen.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
58991557.
Op ….. is van de Belastingdienst bericht ontvangen dat de Stichting is vrijgesteld
van ……
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4. Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de Stichting is eenvoudig. De Stichting bestaat uit
een bestuur van (ten minste) 3 personen, aangewezen door de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging.
Sedert de oprichting van de Stichting bestaat het bestuur uit 3 personen, met de
taak van respectievelijk:
-

voorzitter
penningmeester
secretaris

In de praktijk sluit de voorzitter van de Vereniging bij de vergaderingen op
uitnodiging van het Stichtingsbestuur aan als “agenda lid”.

Het bestuur van de Stichting is statutair voor drie jaar benoemd, met een
mogelijkheid voor herbenoeming voor drie jaar door de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging. Slechts indien geen andere kandidaten
beschikbaar zijn, kan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging deze
termijn nog eenmaal verlengen.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
De Stichting vergoedt alleen gemaakte onkosten die rechtstreeks verband
houden met het doel van de Stichting. Deze worden verantwoord in het
financieel jaarverslag van de Stichting.
Het bestuur van de Stichting vergadert tenminste vier keer per jaar.
Per 1 juli 2014 bestond het bestuur van de Stichting uit:
-

-

-

P.C.A. Kager, voorzitter
De heer Kager is ERB-lid sinds 1962. Jarenlang heeft hij de Vereniging
als bestuurslid en voorzitter gediend. Daarnaast bekleedde hij een
managementfunctie bij de NV Nederlandse Gasunie. De heer Kager is
woonachtig in Egmond aan Zee.
H.G. de Goede, penningmeester
De heer De Goede is ERB-lid sinds 1978. en tevens penningmeester
van het bestuur van de Vereniging. Hij heeft een jarenlange ervaring
als financieel administrateur opgebouwd en beschikt daarnaast over
een grote kennis van de financiën van de Vereniging. De heer de
Goede is woonachtig in Egmond aan Zee.
W.J. van Vemde, secretaris
De heer Van Vemde EMPM is hoofdcommissaris van politie en
momenteel door de overheid uitgezonden naar de Caribbean als hoofd
van een gezamenlijke recherche eenheid. Hij is thans woonachtig op

7

Curaçao, zijn gezin woont in Egmond aan Zee. De heer van Vemde zal
zich na zijn repat weer bij zijn gezin voegen.
In verband met de uitzending van de heer van Vemde voorzien de
statuten in het elektronisch communiceren tussen de bestuursleden
tot terugkeer in Nederland
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5. Financieringsbeleid
De Stichting kent de volgende bronnen van inkomsten:
•
•
•
•
•
•

overdracht vermogen van de Vereniging
inkomsten door donateurs
giften
schenkingen
legaten
renteopbouw

De financiering en inkomsten van de Vereniging maakt geen deel uit van de
werkzaamheden van de Stichting.
De gemeente Bergen NH subsidieert de Vereniging voor het uitvoeren van
overeengekomen toezicht- en handhavingsactiviteiten op de stranden en de
kustwateren. De onderhandelingen over de vergoeding voor deze taken en de
hoogte daarvan maken eveneens geen deel uit van de werkzaamheden van de
Stichting.
Het boekjaar van de Stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. Over het
oprichtingsjaar 2013 ziet de stand van zaken er als volgt uit (alle bedragen in
euro’s):
Eindstand rekening courant :

2.300,-

Eindstand spaarrekening

:

28.000,-

Totaal

:

30.300,-

Inkomsten 2013:
Overboeking spaarkapitaal van de Vereniging ter grootte van 27.500,- mede door
jaarlijkse opbouw bankrente (circa 400 per jaar) en donateurs gelden
(circa 3.800,-) alsmede en gift/schenking van de verkoop van een
buitenboordmotor t.w.v. 3.500,-.
Daarnaast een gift/schenking t.w.v. 2.800,- van de verkoop van een vlet inclusief
motor en trailer.
Uitgaven
2013:
De Stichting is in laatste kwartaal 2013 opgericht en had daardoor in het
boekjaar 2013 nog geen uitgaven van enige betekenis .
Voor een overzicht van de jaarrekening 2013 van de Stichting wordt verwezen
naar Bijlage 1 van het beleidsplan.
Voor 2014 verwacht de Stichting geen grote wijzigingen in de hoogte van de
inkomsten en uitgaven.
Inkomsten: donateurs (kas, post, AI en strand) en de C-leden circa 4.000 euro.
Uitgaven: bankkosten
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6. Vermogensbeheer
6.1 Financiële uitgangspunten voor het beheer
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Het aanwezige vermogen van de Stichting is voor circa 85 % vastgezet op een
spaarrekening. De overige 15 % staat op een rekening courant.
De Stichting heeft gelet op de geringe omvang van het vermogen geen gelden
elders belegd.
De Stichting prefereert een vermogensbeleid dat meer gericht is op de
combinatie weinig tot geen risico met lager en voorspelbaar rendement dan
groter risico maar met onvoorspelbaardere rendementen. Mocht de Stichting
gaan beschikken over meer gelden, dan is het denkbaar dat een deel van dit
vermogen wordt belegd in laag risico fondsen, zoals obligatieleningen.
6.2 Omvang vermogen en vermogensplafond
Voor de lange termijn focust de Stichting zich op een maximaal vermogen dat
een omvang heeft dat voldoende is om de jaarlijkse exploitatielasten van de
Vereniging uit het lager, maar voorspelbaar renderend vermogen te financieren.
Gelet op de hoogte van het huidige vermogen en het inkomstenniveau van de
Stichting is het overigens voorshands niet aannemelijk dat een dergelijk
vermogen op korte termijn realiseerbaar zonder inkomsten uit legaat of
schenking. Zoals vermeld onder 3 van dit beleidsplan zal de Stichting door
middel van meer actieve voorlichting proberen het aanwezige vermogen te
versterken.
Voor de opbouw naar de langere termijn zijn voorts de volgende gegevens van
belang.
1. Er is sprake van een toekomstperspectief voor de huisvesting van de
KNRM, de Vereniging en het Cultureel maritiem erfgoed “De Pinck” op
en nabij de locatie van de huidige reddingloods van de KNRM. Op deze
locatie zou voor de Vereniging ook het opleidingsonderkomen en de
uitruk locatie kunnen worden gesitueerd. De bouw en
inrichtingskosten ten laste van de Vereniging bedragen (eenmalig)
minimaal 75.000 euro.
2. De hoogte van het budget dat de gemeente Bergen NH jaarlijks als
subsidieplafond toekent aan de Vereniging fluctueert. Momenteel is
deze 57.000 euro per jaar. Er dient rekening gehouden te worden met
andere inzichten waardoor zelfs een verlaging van de subsidie niet is
uitgesloten.
3. De Vereniging werkt aan herziening van het opleidingsplan om
optimaal de opleidingen te kunnenafstemmen op de veranderende
vraag en inzetmogelijkheden. De verwachting is dat de jaarlijkse
kosten van het opleidingsplan circa 25.000 euro zullen bedragen.
4. Vervanging materiaal en inzetmiddelen van de Vereniging geschiedt
thans nog op basis van de overeenkomst met de gemeente Bergen
(NH). Het materiaal en de inzetmiddelen vertegenwoordigen een
vervangingswaarde van circa 247.500 euro.
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Samengevat levert dit het volgende op:
• Op basis van het vorenstaande gaat de Stichting uit van jaarlijkse vaste
exploitatielasten van de Vereniging van ruim 50.000 euro.
• Daarnaast is de continuïteit van de Vereniging alleen geborgd als er
voldoende wordt geïnvesteerd in opleidingen: circa 25.000 per jaar.
• een evenredig deel van de vervanging van materiaal (afschrijving 5 jaar)
zal ook circa 50.000 euro aan lasten per jaar opleveren.
Het totaal aan jaarlijkse toekomstige exploitatielasten van de Vereniging in een
sterk negatief scenario (verminderen subsidiebijdragen door gemeente) van
circa 125.000 euro zou dan ontstaan.
De Stichting gaat er echter van uit dat, gelet op de betekenis in het verleden van
de Vereniging voor toezicht en hulpverlening op kustwateren, strand en duinen;
de toenemende recreatieve druk en de hogere eisen ten aanzien van de
professionaliteit c.q. verantwoordelijkheid van toezicht en hulpverlening, de
gemeente Bergen NH zich nimmer aan die verantwoordelijkheid zal kunnen,
willen en mogen onttrekken. In dat perspectief bezien vindt de Stichting dat een
jaarlijkse exploitatielast van maximaal 50.000 euro ten laste van de Vereniging
een voldoende waarborg voor continuïteit biedt.
Omgerekend met een rendement van 2% op eigen vermogen betekent dit een
benodigd vermogen op lange termijn voor de Stichting van 2.500.000 euro.
Met dat vermogen wordt de continuïteit van de Vereniging gewaarborgd en
wordt optimaal voldaan aan de doelstelling van de Stichting.
Als plafond voor het vermogen van de Stichting wordt dan ook bij gelijkblijvend
subsidiebeleid door de gemeente Bergen NH door het bestuur aangehouden een
bedrag van 2,5 miljoen euro (ex indexering) anno 2014
6.3 Liquidatie van de Stichting
Bij het opheffen van de Stichting is statutair bepaald dat de aanwezige gelden
vervallen aan de Vereniging. Indien de Vereniging ook zou zijn of worden
geliquideerd, dan kunnen de gelden worden geschonken aan een instelling of
organisatie die qua doelstelling sterk gelieerd is aan de doelstellingen van de
Stichting c.q. de Vereniging. In dit verband zijn bijvoorbeeld de KNRM (ten
gunste van station Egmond aan Zee) en de Reddingsbrigades Nederland dan
voor de hand liggende opties.
Een ANBI-verplichting is ook statutair als voorwaarde opgenomen voor een
dergelijke gift.
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7. Communicatieparagraaf
De Stichting is verbonden aan het werk van de Vereniging.
De Vereniging heeft een al jaren uitstekend werkende website en heeft
toestemming gegeven aan de Stichting om gekoppeld te kunnen worden aan
deze website. Daarmee wordt de herkenbaarheid sterk vergroot, een breed
publiek bereikt en de band tussen de Stichting en de Vereniging benadrukt.
Daarnaast werkt deze combinatie sterk kostenverlagend.
Op de website van de Vereniging zal derhalve een aparte pagina worden
opgenomen over en voor de Stichting. Ook dit beleidsplan en andere relevante
informatie zal via deze website op het Internet toegankelijk zijn.
Het website adres is:
www.reddingsbrigade.info/vrienden-van-de-erb
Naast deze website beschikt de Stichting over een eigen Internet account:
vrienden@reddingsbrigade.info
Uiteraard is de Stichting ook per post te bereiken via het secretariaat:
Secretariaat Stichting Vrienden van de ERB
t.a.v. W.J. van Vemde
Prinses Beatrixstraat 3
1931 CG Egmond aan zee
072-5065570
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