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“denK altijd drie golven  vooruit!” 
Dat is één van de belangrijke lessen die de 
vrijwilligers op de snelle reddingboten van 
de KNRM meekrijgen in hun opleiding. Het is 
slechts een detail van alle instructies om voor-
bereid te zijn op het werken met moderne red-
dingmiddelen in risicovolle omstandigheden.
Deze voorbereiding door middel van opleiding 
en oefening zorgt 
voor vaardigheid en 
ervaring. Dit is de 
belangrijkste zijde 
in de zogenaamde 
hulpverleningsdrie-
hoek. De driehoek, 
waarbinnen een 
hulpverlening of 
redding wordt uit-
gevoerd, wordt ge-
sloten door de twee 
zijden “reddingmiddelen” en “omgeving”.

Deze driehoek wordt binnen de KNRM op 
meer werkterreinen toegepast. Op die manier 
is de organisatie voorbereid op de werkzaam-
heden, onder verschillende omstandigheden. In 
het jaarverslag wordt achteraf verslag gedaan 
van de resultaten van deze voorbereidingen en 
van de impact die het reddingwerk heeft op de 
samenleving.

De KNRM bestaat uit meer dan 1.100 vrijwil-
ligers en een ondersteunende beroepsorgani-
satie van 50 mensen. Samen zorgen zij er voor 
dat de reddingstations 24 uur per dag en in 
2012 366 dagen inzetbaar zijn. Vrijwilligers zijn 
professioneel opgeleid. De reddingboten zijn 
in uitstekende conditie. De weersomstandig-

heden zijn voorspeld. 
Alleen de noodsituaties 
kunnen nog voor verras-
singen zorgen. Wie dan, 
ook op topsnelheid, nog 
drie golven vooruit blijft 
kijken en denken, heeft 
tijd om de juiste beslis-
singen te nemen.

In dit jaarverslag wordt 
achteraf beschouwd 

of de voorbereidingen en de beslissingen tot 
voldoende resultaten hebben geleid. In de 
evaluatie is meegenomen welke plannen zijn 
gemaakt om de hulpverleningsdriehoek geslo-
ten te houden. De omgeving blijft veranderlijk 
en soms gevaarlijk, de ervaring moet door 
opleiden en oefenen worden verkregen en de 
reddingmiddelen moeten onderhouden en 
vernieuwd worden. Zo blijft de KNRM goed 
voorbereid.

“denK altijd  
drie golven 
vooruit!”
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 In dit jaarverslag wordt 
verantwoording afgelegd over 
de activiteiten van de volgende 
entiteiten:
Stichting Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij
Exploitatiestichting ten behoeve 
van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij
KNRM BV
(allen gevestigd te IJmuiden)

De stichting KNRM is bestuurder 
van de Fondsen op Naam: 
Stichting I.M. de Raath
Stichting “Helden der Zeefonds 
Prins der Nederlanden”
(beide statutair gevestigd te 
Rotterdam)

Tevens is de stichting KNRM 
bestuurder van:
Stichting Zuid-Hollandsche 
Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen, statutair 
gevestigd te Rotterdam
Vereniging ex-reddingboten 
NZHRM, statutair gevestigd te 
Enkhuizen. 
Deze rechtspersonen verrichten 
geen activiteiten.

inhoudsopgaVe

KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij
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Traditioneel kijkt het jaarverslag van de KNRM terug op wat er zich afspeelde in het voorgaande 
jaar. Veel activiteiten staan te boek als een evenement, een historisch feit. De werkzaamheden 
van de Directie en de Raad van Toezicht richtten zich de laatste jaren vooral op de toekomst van 
de KNRM. Vooruitkijkend naar 2025 zijn de voornaamste aandachtspunten de professionaliteit en 
vaardigheden van de vrijwilligers om onder alle omstandigheden veilig uit te varen en weer thuis 
te komen. 
Dit jaarverslag is tevens een dankwoord aan alle vrijwilligers en medewerkers van de KNRM. Het 
merendeel verricht de werkzaamheden vrijwillig en kosteloos, met steun van het thuisfront. Zij 
zijn de uitvoerders van het daadwerkelijke reddingwerk. Maar ook in de ondersteunende organi-
saties zijn medewerkers met hart en ziel aan hun dagtaak gewijd. Samen zorgden zij in 2011 voor 
de resultaten waarover dit jaarverslag schrijft.

Het verwachtingspatroon bij hulpvragers, maar ook 
bij overheden die bestuurlijk verantwoordelijk zijn 
voor de hulpverlening, ligt steeds hoger. Hulpverleners 
worden geacht op alle incidenten voorbereid te zijn. 
Voor de KNRM levert dat twee belangrijke zorgpun-
ten op. De opleiding van vrijwilligers en de financie-
ring van de middelen voor het reddingwerk.

De aanwas van vrijwilligers is nog steeds goed, maar 
de mannen en vrouwen met interesse in het redding-
werk komen niet vanzelfsprekend met zeebenen aan 
boord. De opleidingsbehoefte neemt jaarlijks toe, 
door meer vrijwilligers en hogere eisen die gesteld 
worden aan de competentie van bemanningsleden. 
In 2012 is daarom de stap gezet naar een eigen oplei-
dingsinstituut in samenwerking met de STC Group in 
Rotterdam. De STC-KNRM school zal niet alleen ten 
dienste staan van de vrijwilligers, maar biedt vooral 
opleidingen en trainingen aan maritieme bedrijven, 
havenbedrijven en hulpverleners. De KNRM investeert 
niet alleen, maar deelt ook in de opbrengst. 

In 2011 werd definitief besloten ook strandbewaking 
met lifeguards tot de kerntaken van de KNRM te re-
kenen. Daarmee streeft de KNRM naar verdergaande 
samenwerking met reddingsbrigades om te komen 
tot een éénduidige hulpverleningsorganisatie op het 
water. Een toekomstbeeld dat nog ver weg lijkt, maar 
kan leiden tot een efficiëntere inzet van vrijwilligers 
en reddingmiddelen. 

Financiering zal in de toekomst blijven komen uit 
vrijwillige bijdragen van particulieren en bedrijven. 
Maatschappelijke steun is van wezenlijk belang. Het 
sluit naadloos aan bij het vrijwilligerswerk en de kos-
teloze hulpverlening. In het verlengde van brandweer 
en ambulances, wordt de KNRM in Nederland direct 
geassocieerd met de overheid. Niet iedereen weet dat 
de KNRM een private organisatie is, zonder structurele 
financiële overheidssteun. Investeren in naamsbe-
kendheid en fondsenwerving zijn daarom belangrijk.

De KNRM is een financieel gezonde organisatie, 
maar leunt sterk op haar reserves en fondsen. Door 
de teruglopende rendementsverwachting is het beleg-
gingsbeleid bijgesteld. Risicobeheersing en tegelijker-
tijd intensivering van de fondsenwerving moeten de 
komende jaren zorgen voor een stabiele exploitatie 
met de mogelijkheid tot investering in lange termijn 
projecten. De besluiten mogen niet ten koste gaan 
van de kwaliteit en kwantiteit van het reddingwerk. 
Investeren in nieuwe reddingmiddelen blijft nood-
zakelijk, zodat vrijwilligers hun werk veilig kunnen 
blijven uitvoeren.

C. van Duyvendijk R.A. Boogaard
Voorzitter   Directeur

Voorwoord
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hare majesteit de Koningin
BeschermVrouwe

Hare Majesteit de Koningin heeft dinsdag 28 juni 2011 een 
werkbezoek gebracht aan de KNRM in IJmuiden. Tijdens het 
bezoek aan de hoofdvestiging en het reddingstation IJmuiden 
werd de Koningin geïnformeerd over de huidige werkzaam-
heden en de toekomstige ontwikkelingen van de KNRM. 
Belangrijke gespreksonderwerpen waren het vrijwilligersbe-
leid, het risicomanagement en de positionering van de KNRM 
als private hulpverleningsorganisatie zonder overheidssteun 
in de hulpverleningsketen. Verschillende medewerkers en 
vrijwilligers van de KNRM vertelden over het reddingwerk, 
het onderhoud aan schepen en voertuigen, de kusthulpver-
leningstaken en het lifeguardproject op de Waddeneilanden. 
Daarna ging de Koningin aan boord van de IJmuider redding-
boot om op volle zee deel te nemen aan een reddingsoefening 
met het reddingstation Wijk aan Zee. Aan boord werd uitleg 
gegeven over de reddingmiddelen en de communicatie- en 
navigatietechnieken die de redders gebruiken bij hun werk. 
De band met het Koninklijk Huis gaat terug tot de oprichting 
van de KNRM in 1824. Koning Willem I beijverde zich destijds 
voor een nationaal reddingwezen langs de kust. In 2011 werd 
bestendiging verleend voor het predikaat ‘Koninklijk’.
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“De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) 
verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor 
de Nederlandse kust, daaronder mede begrepen 
het IJsselmeer, de Waddenzee, de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse stromen, op het aan zee grenzende 
strand en al zulke overige gebieden als onder voor-
afgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht 
door de Directie te bepalen - in gevaar verkeren of 
in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden 
van een Radio Medische Dienst, zomede al hetgeen 
met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn”.

Het beleid op het gebied van de operationele 
inzetbaarheid van materieel, personeel en financiën is 
gestoeld op drie uitgangspunten:
1. Redden is kosteloos voor de hulpvrager.
2. Redders zijn professionele vrijwilligers.
3. Redders aan de wal dragen vrijwillig financieel bij.

De praktische uitwerking van de doelstelling – mensen 
redden – is de kerntaak van de KNRM, maar binnen 
de organisatie van de Redding Maatschappij gebeurt 
meer dan alleen het beantwoorden van noodsignalen. 
Om hulp te kunnen garanderen moeten mensen en 
middelen beschikbaar zijn. De hele organisatie is gericht 
op de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van die 
beschikbaarheid. Dit jaarverslag beoogt inzicht te geven 
en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid 
om dat te bereiken.

missie
Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.

Visie
De KNRM is de erkende hulpverlener op zee, het ruime 
binnenwater, het strand en het kustgebied. De KNRM 
is een erkende partner van de Nederlandse Kustwacht, 
veiligheidsregio’s en gemeentes. Redden en helpen op het 
water kent een professionele voorbereiding. De uitvoering 
sluit aan op de hulpverleningsketen op het land. Kwaliteit 
van mensen en materieel is van hoog niveau.

doelstelling

Kernpunten
•	 Het vrijwilligerskarakter van de KNRM vereist erkenning van de  

belangenloze en moedige inzet van vrijwillige reddingbootbe-
manningen. 

•	 Redders en lifeguards zijn professionele hulpverleners.
•	 Deskundige en kosteloze medische advisering aan zeevarenden.
•	 De onafhankelijkheid van de KNRM waarborgt snelle besluitvor-

ming, die past bij de directe beschikbaarheid van reddingboten 
en redders, onder alle weersomstandigheden, op elk moment van 
de dag.

•	  Het vertrouwen en de waardering van het publiek en de dona-
teurs zijn essentieel voor een stevig en noodzakelijk maatschap-
pelijk draagvlak.

•	 Redden op het water vraagt om de hoogste staat van paraatheid, 
kwaliteit van redders en materieel.

•	 Reddingboten en -materieel zijn innovatief en van hoogwaardige 
kwaliteit.

•	 Continuïteit in gegarandeerd reddingwerk vraagt om een dege-
lijke financiering.

•	 Fondsenwerving is noodzakelijk, heeft een ingetogen karakter en 
is gericht op persoonlijke aandacht en contact.
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samenVatting 2011

in 2011 werd het reddingwerK  
uitgeVoerd door:
1.096  vrijwilligers 
10  beroepsschippers
53  lifeguards

het materieel in 2011:
42  reddingstations
70  reddingboten
19  kusthulpverleningsvoertuigen
14  waterdichte tractoren/lanceervoertuigen
48  boothuizen en bemanningverblijven

mensen redden
Elke noodoproep werd beantwoord.
1.901   reddingen en hulpverleningen werden 

uitgevoerd.
3.299  mensen werden in veiligheid gebracht.
692   radio medische adviezen werden gegeven 

door artsen van de KNRM Radio Medische 
Dienst.

486  hulpverleningen door de KNRM lifeguards 
op Vlieland, Terschelling en Schiermonni-
koog, 

Statistisch is 1% (33 personen) daadwerkelijk het 
leven gered en is 10% uit gevaarlijke situaties bevrijd.

Financiële Kengetallen 2011
Som der baten      
€  10.341.000
Besteed aan doelstellingen     
€ 10.557.000
Beheer en administratie     
€ 906.000
Wervingskosten baten    
€ 1.894.000

toegeVoegde Knrm-waarde
Aan elke gedoneerde euro toegevoegd   
€  2,22
Toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk   
€ 7.080.000
Impact uitgedrukt in schadebeperking    
€ 11.025.000

de Knrm heeft een landelijk netwerk van 
reddingstations langs de kust. het werkgebied 
omvat de noordzee (continentaal plat), waddenzee, 
ijsselmeer (inclusief randmeren), zuid-hollandse 
en zeeuwse wateren. op alle wereldzeeën kunnen 
zeevarenden een beroep doen op de radio medische 
dienst van de Knrm.
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wie wij zijn

Vrijwilligers en medewerKers per 31 decemBer 2011

Bemanningsleden (vrijwillig) 832

Schippers (beroeps) 10

Plaatselijke commissieleden (vrijwillig) 166

Raad van Toezichtleden (vrijwillig) 7

Medische en technische adviseurs (vrijwillig) 14

EHBO instructeurs (vrijwillig) 34

Vrijwilligers beurzen en lezingen 28

Vrijwilligers kantoor 6

Vrijwilligers werkplaats 9

Artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd) 4

Technische en operationeel personeel (beroeps) 28

Kantoorpersoneel (beroeps) 24

Onder de bemanningsleden zijn 31 vrouwen

Onder plaatselijke commissieleden zijn 16 vrouwen

Totaal aantal vrijwilligers 1096

Aantal medewerkers (51,9 fte) 62

Reddingstations

Plaatselijke
Commissie

Operationele &
Technische Dienst

Raad van Toezicht

Directie

Communicatie &
Fondsenwerving

Radio Medische 
Dienst

Medische  
Commissie

Financiën &
Organisatie

Uitvoering

Toezicht

Ondersteuning

Bestuur en beleid

Operatiën/SAR
Opleiden 
Oefenen
Onderzoek en Ontwikkeling
Onderhoud 
Reparatie
Logistiek
Nieuwbouw

Communicatie en 
Fondsenwerving
Voorlichting en Preventie
Public Relations
Donateursadministratie

Financiële administratie
Secretariaat/Receptie
Automatisering

Vrijwilligers

Beroeps



8 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2011

gered in 2011
totaal aantal acties

TOTAAl ACTIES 1.901

Totaal geredden 3.299

Totaal dieren 61

Gem. aantal reddingacties per dag 5,2

  

aard actie 

Hulpverlening/redding 1.545

Zoekactie 200

loos alarm (geen zoekactie) 51

Medische evacuatie 52

Stoffelijk overschot bergen 4

Gewondenvervoer strand 49

patiëntenVerVoer waddeneilanden

Ameland Ballumerbocht 107

Schiermonnikoog 40

Terschelling-West 47

Vlieland 12

Den Helder 1

Totaal 207

radio medische consulten

eerste consulten 551

vervolg consulten 188

Consulten totaal 739

duur Van de actie 

minder dan een half uur 228

30-60 min 374

meer dan 1 uur 803

meer dan 2 uur 309

meer dan 3 uur 113

meer dan 4 uur 37

meer dan 5 uur  37

VaargeBied

Noordzee 647

IJsselmeer/Markermeer 476

Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 330

Waddenzee 244

Randmeren 115

Overig 89

Vaargroep

Watersport 1.405

Beroepsvaart 198

Diversen 298

Knrm liFeguards > Vlieland, terschelling en schiermonniKoog 

EHBO 446

Vermissing 19

Redding zwemmers 15

Redding watersporters 6

Totaal aantal hulpverleningen 486
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actie ten BehoeVe Van

Kajuitzeiljacht 690

Windsurfer/kitesurfer 197

Motorkruiser 166

Open motorboot 86

Visserij 71

Zoekactie 70

Open zeilboot 68

Sportvisboot 63

Gewondenvervoer strand 36

Open catamaran 34

Charterschepen 33

Zwemmer 32

Zoekactie n.a.v. noodsignaal 27

Koopvaardij 29

Zoekactie n.a.v. vermist persoon 21

Gewondenvervoer 19

Dieren 18

Binnenvaart 16

Kano 16

Kajuitcatamaran 8

Sleepvaart/berging 7

Baggerschepen 6

Duiker 4

Veerboot 4

Bergen stoffelijk overschot 3

Wadloper(s) 2

  

> 20 acties per dag

zondag 1 mei 2011 26

zondag 22 mei 2011 30

zaterdag 28 mei 2011 27

4  juni 2011 (Hemelvaartweekend) 34

zondag 7 augustus 2011 29

>>



10 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2011

oorzaKen (VoorzoVer BeKend)

Motorstoring 453

Navigatiefout 256

Roer- of schroefproblemen 76

Averij aan romp en tuigage 103

Slechte weersomstandigheden 50

Onvoldoende kennnis en ervaring 64

Ongeval aan boord 28

Aanvaring 15

Ziekte aan boord 28

Brand/explosie 27

Conditie bemanning 12

Onzeewaardig schip 5

Ongeval aan de wal 18

Paniek/angst 7

EPIRB alarm 1

Onvoldoende veiligheidsmiddelen 1

Ziekte aan de wal 2

windKracht

0 47

1 124

2 324

3 339

4 348

5 267

6 259

7 151

8 35

9 3

10 en meer 4

Reddingacties > 6 Bft. 452

percentage van totaal aantal acties 24%

aantal acties per maand

Januari 42

Februari 40

Maart 38

April 158

Mei 250

Juni 282

Juli 296

Augustus 316

September 195

Oktober 166

November 74

December 44

geVolgen (Voor zoVer BeKend)

Stranding of vastgelopen 427

Stuurloos 224

Afgedreven 126

Ten anker 111

Omgeslagen 55

Zinkende 26

Ongeval aan boord 14

Man overboord 16

Vermissing 57

Desoriëntatie 27

Brand aan boord 14

windrichting

Noord 84

Noord-Oost 244

Oost 89

Zuid-Oost 137

Zuid 88

Zuid-West 612

West 268

Noord-West 252

Variabel 127aantal hulpVerleningen t.o.V. Voorgaande jaren actie gered

2011 1.901 3.299

2010 1.880 3.356

2009 2.029 3.365

2008 1.922 3.259

2007 1.795 3.419

2006 1.663 3.108

2005 1.589 3.209

2004 1.611 3.483

2003 1.517 2.699

2002 1.481 2.994

2001 1.529 2.779

2000 1.516 2.726

1824 tot en met 1999 21.702 51.111

Totaal acties sinds 1824 42.135 88.807
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aantal acties per proVincie*

Cadzand 29

Breskens 57

Hansweert 17

Westkapelle 38

Veere 30

Neeltje Jans 86

Totaal Zeeland 257

Ouddorp 109

Stellendam 71

Dordrecht 79

Hoek van Holland 20

Ter Heijde 17

Scheveningen 139

Katwijk aan Zee 41

Noordwijk aan Zee 46

Totaal Zuid-Holland 522

Zandvoort 19

IJmuiden 30

Wijk aan Zee 18

Egmond aan Zee 25

Petten 9

Callantsoog 22

Den Helder* 58

Texel-De Koog 31

Texel-De Cocksdorp 14

Den Oever 17

Enkhuizen 102

Marken 97

Huizen 135

Totaal Noord-Holland 577

Vlieland* 58

West-Terschelling* 76

Terschelling Paal 8 19

Ameland-Ballumerbocht* 125

Ameland-Nes 14

Schiermonnikoog* 76

Harlingen 50

Hindeloopen 101

lemmer 42

Totaal Friesland 561

Urk 62

Totaal Flevoland 62

Eemshaven 21

lauwersoog 63

Totaal Groningen 84

Elburg 45

Totaal Gelderland 45

*= inclusief patientenvervoer
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niet gered in 2011

tegenover de resultaten in 
geredde en geholpen personen 
in 2011 staan helaas ook acties 
die niet tot redding hebben 
geleid. het zijn de acties die op 
alle vrijwilligers de grootste 
impact hebben, omdat dát 
waarvoor je je hebt ingezet 
niet is gelukt. soms treffen 
redders een slachtoffer aan 
dat al is overleden, soms mag 
reanimatie niet meer baten. 
het zijn de acties waar de race 
tegen de klok is verloren.

In december 2010 kapseisde tussen Terschelling en 
Ameland de HA 38. De drie bemanningsleden van de 
schelpenzuiger overleefden het ongeval niet. Het inci-
dent heeft tot ver in 2011 geleid tot veel reacties en een 
onderzoek door de Onderzoeksraad  voor Veiligheid. 
Het ongeluk kreeg vooral aandacht door de indrukwek-
kende marifoongesprekken tussen de schipper en de 
zeeverkeerspost. De ogenschijnlijke kalmte waarmee de 
schipper een noodoproep plaatst staat in ijzig contrast 
met de uiteindelijke gevolgen, die zich in een paar minu-
ten hebben voltrokken.

Bij de incidenten waar redding niet gelukt is spelen tijds-
factoren een belangrijke rol. Verdrinking voltrekt zich 
snel, onderkoeling iets trager. Snelheid van handelen is 
essentieel. Tussen melding en alarmering mag geen tijd 

verloren gaan, evenmin tussen alarmering en uitruk. 
Vervolgens is de afstand tot het incident een factor. 
In 2011 verdronk een zeiler op de Gouwzee en een 
zwemmer van 16 jaar in de Noordzee, ondanks de snelle 
inzet van veel eenheden. Op de Noordzee bij Vlieland 
en op de Westereems verdronk een overboord geslagen 
zeeman. De zoekacties leverden geen resultaat. In de 
Oosterschelde verdronken twee duikers. Een reanimatie 
door de bemanning van Neeltje Jans op een grote tanker 
bleef zonder resultaat. In de Nieuwe Waterweg verdronk 
een 35-jarige man na te zijn weggespoeld door een 
hekgolf.
Vrijwilligers van de reddingboten dragen deze inciden-
ten lang met zich mee. Daarbij is de confrontatie met 
het verdriet van nabestaanden minstens zo aangrij-
pend. Achteraf worden de acties altijd nabesproken 
en traumatische ervaringen worden gedeeld. Soms is 
nazorg belangrijk, omdat de redder moeite heeft met de 
verwerking.

niet Behaald uit jaarplan 2011
Vergeleken met bovengenoemde drama’s lijkt het niet 
behalen van doelstellingen op organisatorisch vlak in 
2011 bijzaak. Toch is het geen reden om er gemakkelijk 
over te doen. In een aantal gevallen hebben de niet 
behaalde doelstellingen invloed op de uitvoering van 
het reddingwerk of de exploitatie in de komende jaren. 
Door het uitstellen van investeringen komt op enig 
moment de uitgave in een jaar samen, waardoor de 
exploitatie sterk stijgt.
Het niet behalen van de tijdsnorm op enkele plaatsen op 
de ruime binnenwateren leidt tot langere vaartijden en 
vermindering in reddingcapaciteit ter plaatse. 
Het niet behalen van doelstellingen in fondsenwerving 
maakt de afhankelijkheid van het belegd vermogen 
nog steeds groot. Het intensiveren van fondsenwerving 
begint vruchten af te werpen, maar zal nog enige tijd in 
actievere vorm doorgezet moeten worden. 

De KNRM hanteert voor het bereiken van haar doelstel-
ling prestatie indicatoren, die voor een deel gekoppeld 
zijn aan de ISO 9001 certificering.
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Hoek van Holland_8 oktober 
2011_wind nw6_inzet reddingboot 
Jeanine Parqui

Aangekomen bij het Deense zeeschip 
Nordic Nadja waren schipper Jan van der 
Sar en zijn opstappers resoluut in hun 
oordeel: “We hebben geen schijn van 
kans!” Nog geen twee uur later konden 
de Hoekse redders terugkijken op een 
memorabele redding. Niet in de laatste 
plaats dankzij heldhaftig optreden van 
opstapper Jerry Bezuyen (30). 

De wind was op 8 oktober afnemend, van 
noordwest 8 naar noordwest 6. De zee was 
echter onverminderd hoog (3-4 meter) toen 
de reddingboot Jeanine Parqui midden op de 
middag werd gealarmeerd voor een ongeval 
met een vrije val reddingboot. Jan: “Het was een 
vreemde melding. Niemand wist wat er loos was, 
ook omdat het zeeschip niet met de sloep kon 
communiceren. Het enige wat we wisten, was dat 
er iemand in het sloepje moest liggen die bij de val 
ernstig gewond was geraakt.” 

De reddingboot overbrugde in een uur de afstand 
naar het zeeschip. Jerry: “We kregen bij vlagen 
rake klappen. Maar daar waren we als beman-
ning niet echt mee bezig. Er werden onderling 
veel grappen gemaakt; dat is onze manier om 
de spanning van ons af te praten ... Bij aankomst 
bleek redding echter uitgesloten: het sloepje zat 
met een touw aan het zeeschip vast en werd aan 
loefzijde onophoudelijk tegen het grote schip 
gesmeten, terwijl het drie tot vier meter op een 
neer danste. Voor ons omstandigheden waar we 
niets mee konden. Het risico dat we het sloepje 
tegen het schip te pletter zouden varen, was 
simpelweg te groot. Ook konden we het touwtje 
niet kappen, omdat de sloep dan waarschijnlijk 
onder het achterschip van de Nordic Nadja zou 
verdagen. Dat risico konden we niet nemen.” De 
reddingbootbemanning was volop in overleg hoe 
verder te handelen, toen het zeeschip meldde dat 
het sloepje was ‘verloren’. Nu de sloep was losge-
komen (en het achterschip als door een wonder 
werd ontweken), nam de kans op redding weer 
toe. “Hoewel het bijna onmogelijk is om op zo’n 
‘ei’ over te springen, wilde ik het tóch proberen”, 
zegt Jerry, zonder zich daarbij op de borst te slaan. 

“Eén ding stond voor mij vast: die man moest 
gered, al had ik nog geen idee hoe we dat gingen 
klaren.” 
Daarna ging het snel. De Jeanine Parqui naderde 
al stampend het sloepje en toen de schepen 
elkaar tot op enkele centimeters waren genaderd, 
waagde Jerry de sprong. “Ik had een richeltje van 
ongeveer tien centimeter om op te staan. Ik hing 
dus meer aan het bootje dan dat ik mogelijkheden 
had om te staan. Wél kon ik door een dakluikje 
de gewonde man aanspreken. Die zat onderuit 
gezakt op een stoeltje, met om hem heen veel 
bloed. Hij bleek een open beenbreuk te hebben. 
De man keek mij verdwaasd aan, waarschijnlijk 
had hij geen idee waar ik vandaan kwam.” De 
man zei absoluut niet in staat te zijn om het 
scheepje te verlaten. “Gedurende ongeveer 
twintig minuten heb ik op de man ingepraat. 
Daarbij heb ik hem – schreeuwend om boven 
het geraas van wind en golven uit te komen – de 
verschillende opties voorgehouden. Als we niets 
zouden doen, zou het slecht met de man aflopen. 
En als we het scheepje op sleeptouw zouden 
moeten nemen, dan zou de terugreis naar Hoek 
van Holland uren gaan duren. Opeens bleek de 
man vatbaar voor mijn argumenten en kwam hij 
een beetje overeind. Ik gebruikte die stap door 
hem met een uiterste krachtinspanning op het dak 
van het sloepje te trekken. Daar bleef hij liggen. 
Hij kon en wilde niet verder.” Nadat Jan erin was 
geslaagd de reddingboot tegen het sloepje te 
varen, trok Jerry de zeeman in de richting van 
drie aan dek staande opstappers. “John, Wouter 
en Martijn kregen de man te pakken en sleurden 
hem aan dek van de reddingboot. Ikzelf sprong 
erachteraan. De redding was geslaagd!”
De geredde werd op de gereddenbank gelegd en 
de Jeanine Parqui stoomde volle kracht terug naar 
de Berghaven. Jerry: “Daar stapte ik boordevol 
adrenaline als eerste op de kant. Ik wilde even 
alleen zijn. Maar na een paar stappen werd ik door 
één van mijn collega’s teruggeroepen. De geredde 
wilde mij spreken.” Jerry sprong terug aan boord 
en meldde zich bij de Litouwer. Diens boodschap 
was kort, maar krachtig: “Thank you, thank you, 
thank you. You are a brave man.” 
Jan: “De ontlading was enorm. Er had zó veel mis 
kunnen gaan, maar we hadden het samen geflikt. 
Ik loop al wat jaartjes mee, maar de combinatie 
van trots en opluchting was zelden zó groot. Jerry 
knikt: “Geloof me: de redding van deze gewonde 
zeeman vergeet ik nooit meer.”
 De bemanning van Hoek van Holland ontving 
namens de Raad van Toezicht en directie een 
oorkonde voor deze bijzondere redding.

OPSTAPPER JERRy BEZuyEN: 
‘ik Hing meer aan Het 
bootJe dan dat ik 
mogeliJkHeden Had eroP 
te staan’ achteraF
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directieVerslag

management en ondersteuning
In de evaluatie van het functioneren van de Raad van 
Toezicht en de Directie in 2011 is geconstateerd dat de 
veranderingen binnen de KNRM een aanpassing van 
de managementstructuur vereisen. Door de groei van 
de organisatie en de uitbreiding van het takenpak-
ket, met de strategische visie als basis, is besloten het 
management team te versterken. Het management 
wordt nu gevormd door de statutair directeur, het 
hoofd operationele dienst en het hoofd financiën 
en organisatie. Hiermee is ook het organogram iets 
gewijzigd.

Op diverse onderdelen worden de directeur en het 
management team geadviseerd en ondersteund door 
beroepsmedewerkers en externe specialisten. Dit zijn 
adviseurs met specifieke kennis op het gebied van 
financiële, juridische, sociale en maatschappelijke 
zaken. De meeste adviseurs doen dit werk voor de 
KNRM kosteloos als vrijwilliger. 

Het management volgt daarmee nauwgezet alle 
ontwikkelingen, die de KNRM kunnen raken in haar 
strategische visie en de dagelijkse uitvoering van 
werkzaamheden. De KNRM is een dermate complexe 
organisatie dat het aantrekken van beroepskrachten 
met kennis van alle details onbetaalbaar zou zijn. De 
inzet van vrijwillige adviseurs is dan ook bijzonder 
waardevol. 

personeelsBeleid
In 2011 is begonnen met de herziening van de 
beoordelingssystematiek van het beroepspersoneel. 
Er is een systematiek ontwikkeld voor de koppeling 
tussen de uitkomst van de beoordeling en de jaarlijkse 
verhoging van het salaris. In 2012 zullen de functie- en 
competentieprofielen verder worden geëvalueerd en 
aangescherpt en zal de inhoud van de functionering- 
en beoordelingsgesprekken nader worden ingevuld. 
De beoordelaars zullen worden getraind in de nieuwe 
beoordelingssystematiek. Deze nieuwe beoordelings-
systematiek past binnen de doelstelling om meer re-
sultaatgericht te gaan werken. Het ingevoerde beleid 
rond het ziekteverzuim werpt zijn vruchten af. Het 
percentage over 2011 bedroeg 3,26% en is daarmee 
binnen de gestelde norm van 4,5% gebleven. Het 
personeelsbestand bedroeg gemiddeld over 2011 51,9 
FTE, in 2010 was dit 51,8 FTE. Het beleid is gericht op 
beheersing van de omvang van het beroepspersoneel.

KwaliteitsBeleid
In 2011 is een hercertificatie-onderzoek uitgevoerd door 
de certificatie-instelling BSI van het kwaliteitssysteem 
op basis van de ISO 9001-2008 norm. De uitslag van het 
hercertificatie-onderzoek was positief zonder noemens-
waardige afwijkingen. Dit certificaat is voor een periode 
van drie jaar verlengd tot 2014 en wordt jaarlijks gecon-
troleerd. De KNRM is sinds 2005 gecertificeerd op basis 
van de internationale standaard ISO 9001.

Het reddingwerk op de reddingstations wordt volledig uitgevoerd en bestuurd door vrijwilligers 
in de plaatselijke commissies en de bemanningen. Met veel inzet en passie van vrijwilligers, blijft 
het redden en helpen een waardevol onderdeel van de samenleving. Voor en door elkaar. Zonder 
rekeningen vooraf of achteraf. Het maakt dat het werk van de KNRM tot de verbeelding blijft 
spreken.
De vrijwilligers voegen een waarde toe, die onbetaalbaar is. Het adagium uit 1824 “Menslievend-
heid en Hulpbetoon” is nog steeds aanwezig in de genen van de redders en de Redding Maat-
schappij.

De vrijwillige redders moeten hun werk professioneel kunnen uitvoeren. Een kleine beroepsorga-
nisatie ondersteunt en faciliteert de vrijwillige redders vanuit IJmuiden. Operationeel, technisch 
en administratief worden vrijwilligers opgeleid, voorbereid en geassisteerd. 
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it Beleid
Het beheer en onderhoud van de IT infrastructuur 
van de KNRM reddingstations en het hoofdkantoor 
wordt in eigen beheer uitgevoerd door de afdeling 
bedrijfsvoering. De continuïteit en de beveiliging van 
de infrastructuur kan hiermee op hoog niveau worden 
gegarandeerd. In 2011 is gestart met het opstellen van 
een IT architectuur voor de KNRM om in de toekomst 
blijvend te kunnen voldoen aan de eisen die daaraan 
gesteld worden. Dit heeft geleid tot een programma 
van eisen ter vervanging van de huidige infrastruc-
tuur naar de nieuwste virtuele technologie in 2012. 

Financieel Beleid
Het financieel beleid van de KNRM staat in dienst 
van de primaire doelstelling: het redden van mensen 
op zee en het ruime binnenwater. De veiligheid van 
de bemanningen staat daarin voorop. De belangrijk-
ste bronnen waaruit de KNRM wordt gefinancierd 
zijn fondsenwerving en beleggingen. In 2011 zijn 
de opbrengsten uit fondsenwerving gestegen. De 
beleggingen hebben in 2011 niet naar verwachting 
gerendeerd. Het gevolg is dat ook in de plannen in 
de eerstkomende jaren rekening wordt gehouden 
met een lager rendement van de beleggingen dan in 
het verleden is gerealiseerd. In de begroting van 2012 
wordt gerekend met 3,5% rendement terwijl in voor-
gaande jaren dit met gemiddeld 6% werd gedaan. De 
fondsenwerving zal de komende jaren verder worden 
geïntensiveerd om met de opbrengst daarvan dit 
verschil op te vangen.

BeleggingsBeleid
Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een dalende 
rente op de kapitaalmarkt. Het rendement is achter-
gebleven bij de begroting, maar door een relatief 
goede decembermaand is het uiteindelijke rendement 
over het hele jaar bijna neutraal gebleven en zijn er 
beperkte verliezen geleden. Dit is in belangrijke mate 
te danken aan het gekozen lage risicoprofiel. Naar 
verwachting zal de beleggingsmarkt in de eerste helft 
van 2012 nog volatiel zijn en wordt dus vastgehouden 

aan dit voorzichtige beleid. 
Bij de keuze van de fondsen in de portefeuille wordt 
rekening gehouden met de bestaande eisen op het 
gebied van duurzaam vermogensbeheer. Als uitgangs-
punt gelden de 10 UN Global Principles. Het percenta-
ge duurzame beleggingen van de gehele portefeuille 
is 92,1%. Het beheer van de beleggingsportefeuille is 
uitbesteed aan een vermogensbeheerder. De uitvoe-
ring is gebaseerd op de KNRM beleggingsrichtlijnen, 
die zijn vastgesteld door de Financiële Commissie van 
de Raad van Toezicht. De controle en het toezicht op 
de naleving vindt tenminste vier keer per jaar plaats 
in de vergadering van de Financiële Commissie met de 
vermogensbeheerder en de Directie van de KNRM.

relatie met accountant
In 2010 is KPMG Accountants herbenoemd als contro-
lerend accountant. Gedurende het jaar vindt regelma-
tig overleg plaats tussen de accountant en de Directie 
van de KNRM. De bevindingen uit de controle worden 
zowel met de Audit Commissie als de volledige Raad 
van Toezicht besproken.
De specifieke financiële risico’s en beheersmaatre-
gelen worden jaarlijks door de accountant getoetst 
op opzet, bestaan en werking in het kader van de 
controle op de jaarrekening. De opmerkingen worden 
door de accountant vastgelegd in een zogenaamde 
managementletter voor de Directie en het manage-
ment team. De inhoud van de managementletter 
wordt besproken in de Audit Commissie en de Raad 
van Toezicht.

Voor het boekjaar 2011 waren er van de accountant 
geen opmerkingen, met een hoge urgentie en belang 
betreffende de Administratieve Organisatie en Interne 
Beheersing. 
In 2012 zullen enkele aanpassingen in de adminis-
tratieve organisatie en interne beheersing worden 
doorgevoerd met betrekking tot een meer op risicobe-
heersing gebaseerde opzet.

>>
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KerntaKen en strategische Visie
De in 2009 door de Directie vastgestelde strategische 
visie is in 2011 bijgesteld naar aanleiding van ontwik-
kelingen binnen en buiten de KNRM. Dit heeft geleid 
tot een aantal concrete wijzigingen in het manage-
ment, de ondersteuningsorganisatie en de jaarplan-
nen. 

dilemma’s Bij de uitVoering Van de 
KerntaKen
Het takenpakket van de KNRM is de laatste jaren uit-
gebreid. Hierbij is niet over één nacht ijs gegaan. Zowel 
bij de traditionele taken als bij de uitbreiding met 
bijvoorbeeld strandbewaking en nieuwe fondsenwer-
ving, worden de kansen en bedreigingen afgewogen.
Veiligheid van de bemanning en continuïteit van het 
reddingwerk staan altijd voorop. Concrete dilemma’s 
in het reddingwerk treden ook op aan boord van een 
reddingboot, in een kusthulpverleningsvoertuig of bij 
een lifeguard op een druk strand. Voor die geval-
len vertrouwt iedereen op het juiste oordeel van de 
leidinggevenden. Het management team kan slechts 
voorwaarden creëren waarmee het de plaatselijke 
commissies, schippers en lifeguards de vrijheid geeft 
een beslissing te nemen. Achteraf kan slechts de con-
clusie worden getrokken of dit voldoende is geweest 
en of aanvullingen nodig zijn.

Dilemma’s ontstaan ook bij uitbreiding van taken en 
het samenstellen van een nieuw vlootplan. Welke 
consequentie heeft de uitvoering van strandbewa-
king zowel intern als extern. Op reddingstations en in 
samenwerking met anderen. Welke reddingboot is het 
best geschikt voor de reddingsacties op een bepaald 
reddingstation. Is verandering van reddingbootype ge-
wenst? Wat zijn de consequenties voor de bemanning?
Ook in fondsenwerving zijn veranderingen altijd 
onderhevig aan discussies. Hoeveel kun je vragen van 
je redders aan de wal? Welke commerciële activiteiten 
kun je je als goed doel veroorloven? En met welke 
winstgevende normen mag je dan rekenen? 
In de fondsenwervingsbranche veranderen de strate-
gieën soms met een ongunstige invloed op het imago. 
Navraag bij de vaste achterban is verstandig, om te 

voorkomen dat de warmste supporters zich van je 
afkeren.
Alle dilemma’s zijn gebaat bij een dialoog tussen de 
beslissers en de belanghebbenden. De KNRM steekt 
hier veel tijd en energie in. In de komende jaren zal dit, 
met hulp van moderne communicatiekanalen meer 
en intensiever gebeuren. Zowel op initiatief van de 
KNRM als door de mondigheid en reactiesnelheid van 
de achterban.
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Vlootplan
Evaluatie van de reddingen en hulpverleningen in de 
laatste 10 jaar heeft inzage gegeven in de verande-
rende hulpvraag en de daarbij passende positionering 
van reddingmiddelen van de KNRM. De evaluatie is 
uitgevoerd door vrijwilligers, waarna extern opdracht 
is gegeven voor een vervolgonderzoek en advies.
De evaluatie is gecombineerd met risico-analyses voor 

incidenten op de Noordzee en het ruime binnenwater 
door Rijkswaterstaat en de Kustwacht. In 2012 zal 
verder gewerkt worden aan het uitwerken van het 
risicoprofiel voor de verschillende watergebieden. Op 
basis van de beschikbare informatie worden dek-
kingsplannen opgesteld en vertaald naar een relevant 
vlootplan voor de Noordzee en voor het IJsselmeer/
Markermeer voor de periode tot 2020/2025.

>>
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Aanpassingen aan de vloot zullen gefaseerd worden 
uitgevoerd op het moment dat huidige reddingboten 
toe zijn aan vervanging of kostbaar groot onderhoud 
moeten ondergaan.

In het vlootplan is rekening gehouden met de capaci-
teits- en tijdsnormen voor search and rescue (SAR), die 
de KNRM in 2006 heeft vastgesteld voor de Noordzee 
en het ruime binnenwater. Concreet vloeit hieruit 
voort:

•	 De oprichting van nieuwe reddingstations in 
gebieden waar de KNRM niet voldoet aan de 
tijdsnorm binnen 30 minuten na alarmering ter 
plaatse te kunnen zijn. Dit is onderzocht in 2006. 
Uit dit onderzoek blijven nog twee belangrijke 
watergebieden over waar de KNRM geen dek-
king heeft. Dit zijn het Oostelijk deel van de 
Oosterschelde, met Krammer en Volkerak en het 
Markermeer rond lelystad.

•	 In 2012 zullen de gelieerde reddingstations 
Medemblik en Andijk een volledig KNRM-red-
dingstation vormen. Met de gemeente Blaricum 
en de aan de KNRM gelieerde reddingsbrigade 
Blaricum zijn gesprekken gevoerd over volledige 
integratie in de KNRM. Deze gesprekken worden 
in 2012 voortgezet.

•	 In lelystad wordt in 2012 een nieuw reddingsta-
tion opgericht, omdat in dit gebied geen dekking 
werd behaald conform de tijdsnorm voor ruim 
binnenwater. De gemeente lelystad, die het be-
lang onderschrijft, heeft in 2011 financiële steun 
toegezegd voor de start van een reddingstation.

•	 Onderzocht wordt of vanuit het reddingstation 
Hansweert het Oosterscheldegebied ook kan 
worden gedekt.

•	 Het vervangingsplan van reddingboten in de hui-
dige vorm en samenstelling vergt in de komende 
15 jaar een grote investering. 

•	 De ontwikkeling van een nieuwe, zogenaamde 
all-weather, reddingboot ter vervanging van de 
huidige Arie Visser-klasse (19 meter). Deze ont-
wikkeling loopt al twee jaar in de vorm van het 
Project 1816 en zal in 2012 worden aanbesteed 

bij een Nederlandse werf.
•	 De ontwikkeling van een nieuwe reddingboot 

voor het ruime binnenwater, ter vervanging van 
de huidige Johannes Frederik-klasse (15 meter) 
en Valentijn-klasse (11 meter). Dit onderzoek zal 
in 2012 klaar zijn. 

•	 De herpositionering van reddingboten rond het 
IJsselmeer en Markermeer. 

Kennismanagement
In 2011 is onderzoek gedaan naar motivatie en 
tevredenheid van vrijwilligers bij de KNRM. Uit dit 
onderzoek zijn conclusies getrokken ten aanzien van 
werving en behoud van vrijwilligers. Gebleken is dat 
nog steeds voldoende vrijwilligers te vinden zijn voor 
de KNRM, maar dat de opleidingsinspanningen voor 
nieuwe opstappers groter wordt. Enerzijds omdat 
‘zeebenen’ niet vanuit hun professie aanwezig zijn, 
anderzijds omdat het uitvoeren van search and rescue 
met de huidige snelle reddingboten veel opleiding en 
training vraagt. Ook is de maatschappelijke verwach-
ting dat een redder professioneel kan handelen. 
Dat de redder dit werk vrijwillig doet maakt voor de 
hulpvrager geen verschil. Door vergrijzing verdwijnt 
kennis en kunde onder bemanningen. Dit vereist meer 
opleiding en oefening. Eenmaal goed opgeleid is het 
belangrijk deze vrijwilligers te behouden. 

In 2011 is besloten aansluiting te vinden bij het op-
leidingsinstituut STC-SAIO b.v. in Rotterdam. In 2012 
zal de KNRM voor 50% eigenaar worden en ontstaat 
STC-KNRM. Het opleidingsinstituut voorziet in trai-
ningen en opleidingen voor maritiem gerelateerde 
werkgebieden, zoals havens, scheepvaart en logistiek 
als ook consultancy en operationeel onderzoek bin-
nen deze vakgebieden. Met het STC heeft de KNRM 
de beschikking over professionele ondersteuning voor 
veiligheidstrainingen, levensreddend handelen, com-
municatieprocedures, praktische vaardigheden en alle 
bedrijfshulpverleningscursussen.

Vrijwilligersmanagement
Uit het vrijwilligersonderzoek door TNO is gecon-
cludeerd dat het ondersteunen en faciliteren van 
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vrijwilligers meer aandacht behoeft, zowel vanuit de 
plaatselijke commissies als vanuit de ondersteunende 
organisatie. De moderne vrijwilliger wil gehoord wor-
den, een zekere mate van vrijheid, maar ook duide-
lijke vastlegging van de lusten en lasten. De kracht van 
de KNRM zit in de vrijwilligers. Hun hulpvaardigheid, 
vakkennis en verbondenheid met hun omgeving moet 
maximaal benut kunnen worden. Dit vergt aandacht 
en ondersteuning voor de mensen vanaf het moment 
dat zij informeren naar een vrijwilligersfunctie tot de 
dag waarop zij afscheid nemen.

Ieder jaar worden vrijwilligers met een specifieke func-
tie binnen het reddingstation uitgenodigd voor een 
landelijke ontmoetingsdag. Zo zijn elke twee jaar alle 
schippers of plaatselijke commissieleden, fondsenwer-
vers of websitebeheerders bij elkaar voor het uitwis-
selen van ervaringen en het geven van informatie. 
Alle vrijwilligers krijgen wekelijks een nieuwsbrief met 
actuele zaken, aanbod van cursussen en mutaties in 
functies of materieel. Het personeelsblad De Stopzak, 
voor vrijwilligers, oud-redders, en medewerkers, is in 
2011 veranderd van concept en wordt een halfjaar-
lijkse uitgave, nu de digitale communicatie veel van 
het blad heeft overgenomen.

In 2011 hebben 90 nieuwe vrijwilligers de gelederen 
van de KNRM versterkt. Naast deze instroom is er ook 
sprake van een uitstroom van 81 vrijwilligers. Deze 
ontstaat gedeeltelijk uit voorzien vertrek van mensen 
door het bereiken van de maximum leeftijd voor be-
manningsfuncties. De ongeplande uitstroom ontstaat 
door verhuizing, gebrek aan tijd of het verdwijnen 
van belangstelling voor het vrijwilligerswerk.
In 2012 zal de KNRM een standaardmethodiek invoe-
ren om met vrijwilligers periodiek te spreken over hun 
motivatie, interesses, ideeën en commentaren, die 
het vrijwilligerswerk op een reddingstation met zich 
mee brengt. Door deze individuele gesprekken op de 
reddingstations te organiseren wordt beter inzicht 
verkregen in de verwachtingen en ambities van vrijwil-
ligers. Dit maakt het mogelijk om vrijwilligers beter te 
ondersteunen en langer aan de KNRM te verbinden.
In 2011 is met behulp van een externe partij een hulp-

middel ontwikkeld, waarmee getoetst kan worden 
welke ondersteuning of bijscholing nodig is om schip-
pers goed te laten functioneren in hun leidinggevende 
positie. Naar aanleiding van de profielschets schipper 
is een training ontwikkeld, die schippers opleidt in 
andere vaardigheden dan alleen het besturen van de 
reddingboot. De eerste ervaringen met de toetsing 
en training waren zeer positief. De cursus zal worden 
geëvalueerd, waarna besloten wordt of deze in het 
vervolg tot het standaard opleidingspakket van de 
KNRM behoort.

opleiden en oeFenen
Het opleidingspakket voor vrijwilligers is groot en 
gevarieerd. Per functie binnen de bemanning is een 
verplicht en facultatief programma opgesteld, waar-
mee gestreefd wordt naar een professionele opleiding 
en training. 
Voor de uitvoering van de opleidingen is samenwer-
king gevonden met diverse opleidingsinstanties. Het 
aanbod wordt vanuit de ondersteuningsorganisatie 
in IJmuiden kenbaar gemaakt. De bewaking van de 
geoefendheid van de bemanning gebeurt door de 
locale coördinator opleiden en oefenen.

multidisciplinair oeFenen
Met het afsluiten van convenanten tussen de 
Kustwacht/KNRM en de veiligheidsregio’s wordt 
ook structureel deelgenomen aan multidisciplinaire 
oefeningen. Dit is een goede ontwikkeling omdat de 
diverse hulpverleningsinstanties door deelname aan 
multidisciplinaire oefeningen beter op elkaar inge-
speeld raken, zodat men in een realistische situatie 
sneller en effectiever kan handelen. 
Een uitvloeisel van de afgesloten convenanten is het 
ontstaan van de nieuwe functie “SAR liaison”. De 
SAR liaison wordt geleverd door de Kustwacht of op 
verzoek van het Kustwachtcentrum door de KNRM. 
Deze functie ontstaat wanneer een incident plaats-
vindt waarbij samen met hulpverleners op het land de 
actie uitgevoerd moet worden op het water. De SAR 
liaison verstrekt informatie aan de bevelvoerders van 
de landpartijen in het zogeheten COPI (commando op 
plaats incident). De Kustwacht en de KNRM hebben 
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gezamenlijk een ééndaagse opleiding voor SAR liai-
sons ontwikkeld en uitgevoerd. Er zijn in 2011 diverse 
oefeningen uitgevoerd, maar de eerste werkelijke 
actie vond plaats in januari 2012, toen bij Wijk aan Zee 
een groot vrachtschip strandde.

regionale indeling reddingstations
Door de toename van het aantal reddingstations, het 
aantal vrijwilligers en de vraag om te overleggen met 
overheden en andere hulpverleningsorganisaties, is  
de werkdruk per regio dusdanig toegenomen dat in 
2011 de opdeling van drie regio’s is gewijzigd naar vier 
regio’s. De nieuwe regionale indeling van reddingsta-
tions sluit aan bij de indeling van veiligheidsregio’s en 
de samenhangende watersystemen, zoals Waddenzee 
en IJsselmeer. De operationeel inspecteur is het aan-
spreekpunt voor de reddingstations en de veiligheids-
regio waarin het station is gevestigd.

uitruKtijd in 2011
De uitruktijd wordt gemeten over alle alarmeringen 
en alle reddingstations. Gemiddeld voer een red-
dingboot 8,25 minuten na de alarmering uit in 2011. 
3% van de uitrukken wijkt af van de norm van 15 
minuten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
reddingstations waarvan de ligplaats van de redding-
boot op grote afstand van de woonkernen ligt waar 
vrijwilligers vandaan komen.
Om te zorgen voor snelle en duidelijke alarmering 
wordt geregeld overleg gevoerd met het Kustwacht-
centrum en de regionale meldkamers. In 2011 is ge-
zorgd voor goede evaluaties van bijzondere reddings-
acties. Waar de noodzaak tot verbetering bestond, is 
dit besproken met de alarmerende instanties.

BeschiKBaarheidsysteem Vrijwilligers
Om 24 uur per dag voldoende vrijwilligers in te kun-
nen zetten heeft elk bemanningslid de mogelijkheid 
zich af en aan te melden via het ASK community 
system. Het systeem bewaakt elk moment van de dag 
of er voldoende vrijwilligers zijn om de reddingboot 
te bemannen. Het waarschuwt automatisch wanneer 
een kritisch minimum aan bemanningsleden is bereikt. 
Op dat moment krijgt elke vrijwilliger het dringende 

verzoek nogmaals te melden hoe de beschikbaarheid 
is. Het systeem biedt mogelijkheden tot planning, 
zodat vrijwilligers meer vrijheid hebben en zich niet 24 
uur per dag gebonden hoeven te voelen. Het systeem 
fungeert sinds 2011 ook als back-up alarmeringssys-
teem voor het Kustwachtcentrum voor het geval het 
P2000 alarmeringssysteem uitvalt.

strandBewaKing
Sinds 2010 heeft de KNRM op de Waddeneilanden 
Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland een proef 
gedaan met strandbewaking op verzoek van de 
gemeenten. Deze proef kwam voort uit de visie van 
de KNRM dat het reddingwerk op het water zich niet 
hoeft te beperken tot open water, maar uitgebreid 
kan worden naar de brandingzone, het strand en het 
duingebied. Na twee zomers is besloten strandbewa-
king tot de KNRM taken te rekenen. Hiermee zoekt de 
KNRM nadrukkelijk de samenwerking met reddings-
brigades, die zich met deze taak bezighouden op veel 
stranden langs de Nederlandse kust. Met behoud van 
bestaande verenigingsvormen, om de inzet van vrijwil-
ligers te blijven waarborgen, wordt gezocht naar een 
organisatie die hulpverlening op het water vanuit één 
organisatie kan ondersteunen.

De strandbewaking binnen de KNRM heeft geleid tot 
een organisatieuitbreiding met twee medewerkers, 
die zich voornamelijk bezighouden met werving, 
selectie en ondersteuning van betaalde lifeguards op 
de Waddeneilanden. Tevens zullen zij zorgen voor 
ontwikkeling van het product ‘KNRM lifeguards’ en 
het binden van lifeguards aan de KNRM. 
In 2011 is door de Wassenaarse Reddingsbrigade 
samenwerking met de KNRM gezocht. Voornaamste 
doelstelling voor de KNRM bij deze samenwerking is 
het vinden van een goed strategisch organisatiemo-
del, dat kan leiden tot integratie van strandbewa-
kingstaken, search and rescue, kusthulpverlening en 
incidentbestrijding.
De voornaamste redenen voor de KNRM om strandbe-
waking en samenwerking met reddingsbrigades na te 
streven zijn:
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•	 Antwoord geven op de veranderende hulpvraag 
in het kustgebied. Strandbezoekers, zwemmers 
en brandingwatersporters maken het hele jaar 
door gebruik van de kustzones. De KNRM komt 
hier steeds vaker voor in actie. Inzet van kleiner 
reddingmaterieel en reddingsbrigades ligt dan 
voor de hand.

•	 Inzet van vrijwilligers is zowel bij KNRM als red-
dingsbrigades essentieel. De twee organisaties 
trekken soortgelijke vrijwilligers aan. Uit beide 
vrijwilligersorganisaties is een sterker team te 
smeden voor de verschillende hulpverleningsta-
ken.

•	 Opleiden en oefenen van vrijwilligers kan effici-
enter, door gebruik te maken van de faciliteiten 
die beide organisaties bieden.

•	 Herkenbaarheid van KNRM en reddingsbrigade 
is groot, maar voor de hulpvrager is er geen 
verschil. Meer samenwerking zal leiden tot een 
grotere naamsbekendheid voor beide organisa-
ties. Het combineren brengt meer sympathie.

•	 Politieke en bestuurlijke druk vanuit gemeenten 
en veiligheidsregio’s vergt veel tijd van vrijwillige 
bestuurders. Het standaardiseren van de redding-
organisatie voor search and rescue, strandbewa-
king, kusthulpverlening en incidentbestrijding 
maakt de samenwerking met veiligheidsregio’s 
eenvoudiger. Bovendien schept het duidelijkheid 
in de dienstverlening die overheden kunnen 
verwachten van KNRM en reddingsbrigades.

onderhoud, materieel en logistieK
Buiten de ontwikkeling van nieuwe reddingboten en 
reddingmiddelen heeft de KNRM elk jaar veel werk 
aan de instandhouding van het beschikbare materieel. 
Ruim 70 reddingboten van 4 tot 19 meter vragen on-
derhoud en soms reparatie. Veel van deze werkzaam-
heden worden door bemanningsleden of enthousiaste 
onderhoudsvrijwilligers opgepakt. Wanneer het te 
specialistisch wordt schakelt de KNRM eigen monteurs 
of leveranciers in.
Het periodiek onderhoud geven aan alle objecten van 
de KNRM is nodig om de betrouwbaarheid van het 
materieel zo hoog mogelijk te laten zijn.  

>>
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Het onderhoud wordt kritisch voorbereid. Op basis 
van onderhoud in voorgaande jaren op alle schepen 
van gelijk type wordt geanalyseerd welke onderdelen 
storingsgevoelig zijn of juist niet. Er wordt voortdu-
rend gezocht naar betere apparatuur, die minder 
uitval geeft of onderhoudsarm is.

Ter ondersteuning van alle onderhoudswerkzaam-
heden is in 2011 op alle reddingstations de software 
MARAD geïnstalleerd. Met deze software worden 
alle onderdelen en de bijbehorende onderhouds-
activiteiten vastgelegd. Historie is gedocumenteerd 
en toekomstige keuringen en onderhoud worden 
automatisch gemeld.

In 2011 is de werkplaats en het magazijn in IJmuiden 
heringedeeld en is, uit oogpunt van arbeidsomstan-
digheden, een goederenlift geplaatst. De werkplaats 
en het magazijn vormen het centrale punt van waar-
uit nieuwe producten aan reddingstations worden 
geleverd en waar goederen voor reparatie vanuit de 
reddingstations worden verzameld. 

ontwiKKeling en ontwerp redding-
Boot Van de toeKomst
Het opstellen van een programma van eisen voor de 
vervanger van de Arie Visserklasse (19 meter) is in 2009 
in samenwerking met alle schippers van de Arie Vis-
serklasse tot stand gekomen. Aangezien de schenking 
voor de financiering van het eerste prototype is ver-
kregen via de verzekeringsmaatschappij De Noordhol-
landsche van 1816, heeft dit project de naam “Project 
1816” gekregen.
In samenwerking met Damen Shipyards, ontwerpbu-
reau De Vries lentsch en de TU Delft faculteit Mari-
tiemeTechniek, zijn in de testtank van de TU in Delft 
en bij het MARIN in Wageningen proeven gedaan 
om het ontwerp aan verschillende golftypes bloot te 
stellen. Na afsluiting van de ontwerpfase is een tender 
uitgeschreven voor de bouw van de eerste boot uit 
de 1816 klasse. Dit zal leiden tot de bouw in 2012 en 
oplevering van de boot in 2013.

oVerleVingspaKKen
De persoonlijke veiligheidsuitrusting van de vrijwil-
ligers bestaat uit het overlevingspak en het redding-
vest. Deze zijn cruciaal om de operationele inzet en de 
veiligheid van de vrijwilligers te kunnen waarborgen. 
Aangezien het huidige ontwerp van het overlevings-
pak ruim 20 jaar oud is, is in 2008 al besloten om een 
nieuw type pak te ontwikkelen. Het toekomstige 
pak moet vooral het draagcomfort verbeteren door 
een betere warmtehuishouding. In 2011 is met twee 
potentiële leveranciers gewerkt aan een definitieve 
versie. Na een uitvoerig selectieproces is in september 
2011 gekozen voor het pak van Survival-One. Vanaf 
2012 zal het nieuwe overlevingspak worden geleverd. 

Voor het overlevingspak is in 2011 een Personal 
locator Beacon getest. Daaruit is gebleken dat de 
AIS-PlB gelijke prestaties heeft als de eerder geteste 



Jaarverslag 2011 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij   23  KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij                             jaarVerslag 2011 

>>

Radio-PlB. Het gebruik van AIS (Automatic Identifica-
tion System) in de scheepvaart is zodanig gemeengoed 
geworden, dat de detectiemogelijkheden van AIS-PlB’s 
groter zijn dan Radio-PlB’s. In 2012 wordt de AIS-PlB 
ingevoerd in de nieuwe overlevingspakken.

onroerend goed
Vrijwel alle reddingboten kleiner dan 11 meter liggen 
overdekt klaar voor inzet. De boothuizen en beman-
ningsverblijven voldoen vrijwel allemaal aan de eisen 
die de bemanning er aan stelt. 
In 2011 werden nieuwe opstallen en verbouwingen uit-
gevoerd in Vlieland, Schiermonnikoog, Texel-De Koog 
en IJmuiden.
In de nieuwbouwplannen van de KNRM staan al jaren 
de boothuizen in Scheveningen, Noordwijk en Zand-
voort genoemd. Hier gaan procedures langzaam. Een 
complicerende factor is de locatie dicht bij de boulevards 

en de zeeweringen. Verplaatsing van de boothuizen is 
daardoor niet eenvoudig. Het verkrijgen van grond of 
toestemming voor nieuwbouw op de bestaande locatie 
levert bezwaren op of wordt geblokkeerd door plannen 
voor herinrichting van het aangrenzende gebied.
Ook de bemanningsverblijven in Breskens en West-
Terschelling staan op grond waar al geruime tijd nieuwe 
plannen voor bestaan en waar op termijn veranderin-
gen zullen plaatsvinden.

nieuwe reddingBoten
Er zijn in 2011 drie nieuwe reddingboten aange-
schaft. Twee van het type Nikolaas en één Atlantic 
75. De reddingboot Fred, van het type Nikolaas, werd 
gestationeerd op reddingstation Neeltje Jans, aan 
de Oosterscheldezijde van de Stormvloedkering. De 
reddingboot werd bekostigd uit een schenking van de 
Prontostichting, die al eerder de reddingboot Uly voor 
het reddingstation Westkapelle schonk uit het kapitaal 
van de heer Fred Plesman.
De tweede reddingboot van het type Nikolaas is een 
reservereddingboot en krijgt in 2012 de naam Tjepke 
Ekkelboom, bekostigd uit de nalatenschap van me-
vrouw Ekkelboom.
De Atlantic 75 is aangeschaft ter vervanging van de 
reddingboot Willemtje op het reddingstation Urk. De 
nieuwe boot zal in 2012 in dienst worden gesteld onder 
de naam Hendrika Pieternella, naar de erflaatster. 
De reddingboten Narwal en Harder zijn van de sterkte 
afgevoerd. 

communicatie en FondsenwerVing 
(c&F)
Alle inspanningen vanuit communicatie en fondsen-
werving zijn gericht op naamsbekend, waardering 
en werving van donateurs en fondsen. Donateurs, 
schenkers, erflaters en sponsors financieren het 
reddingwerk van de KNRM. De KNRM kiest er nog 
steeds voor zonder structurele overheidssteun haar 
exploitatie te dekken. Dit legt een stevige verplich-
ting op het verkrijgen van maatschappelijk draag-
vlak voor het werk dat vrijwilligers verrichten in de 
hulpverlening op het water.
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donateurswerVing
In 2011 bedroeg het totaal aantal Redders aan de wal 
aan het eind van het jaar 80.750. Van 64.242 werd in 
2011 een bijdrage ontvangen. Het resterende deel 
doneert onregelmatig of heeft al eerder grote schen-
kingen gedaan. 
De aanwas van nieuwe donateurs in 2011 was 9.798. 
Door het opschonen van de database werden 7.497 
adressen verwijderd, omdat hiermee het contact was 
verloren. 

In 2011 werd een bekendheid van 4,4 en een waar-
dering van 7,9 behaald, gemeten door de Charibaro-
meter van Mediad. De KNRM daalt in gelijke trend 
met de overige goede doelen in Nederland, zowel in 
bekendheid als waardering.
Om kwalitatief beter te onderzoeken hoe de KNRM er 
in haar eigen achterban voor staat is in 2011 een grote 
donateursenquête gehouden onder 80.000 personen. 
14.813 donateurs vulden de enquête in. Een hoge 
respons met vele hartverwarmende reacties. 

De database met adressen is in 2011 verder verbeterd 
door uitgebreide controle van adressen op schrijfwijze 
en postcode, waardoor uitval is beperkt. Aan de data-
base zijn modules toegevoegd waarin nog beter is vast 
te leggen welke contacten er zijn gelegd om werving, 
relatiebeheer en rapportage te optimaliseren.  

sponsorBeleid
Om tot een solide sponsorbeleid en een evenwich-
tige samenstelling van sponsorpakketten te komen 
is externe ondersteuning gezocht. Er zijn contacten 
gelegd met verschillende potentiële sponsors en er is 
in samenwerking met de reddingstations Hoek van 
Holland en Dordrecht gewerkt aan het adoptieplan 
waarbij gezocht wordt naar bedrijven die zich aan de 
betreffende stations willen binden.

In 2011 stonden als officiële sponsors geregistreerd: 
Koninklijke Boskalis Westminster, Venturn, PON-
Holdings en Oranje Casino. Begin 2011 is in overleg 
tussen de partners KNRM en Telstar Trading besloten 

de commerciële activiteiten gericht op ResQ-kleding 
en Rescue Me-producten per eind 2011 stop te zetten.

eVenementen
In 2011 nam de KNRM deel aan grote evenementen 
zoals Boot Holland, Hiswa, Zand Almere, redding-
demonstratie Katwijk, Wereldhavendagen en de 
luchtmachtdagen. Er is op een andere manier naar de 
deelname aan evenementen gekeken. Dit heeft er toe 
geleid dat de effectieve bijdrage van evenementen 
aan de fondsenwervende activiteiten verder is ver-
hoogd. Op alle publieksevenementen is nog actiever 
ingezet op werving van nieuwe redders aan de wal.

Voor het Reddersgala 2011 is een aantal veranderin-
gen doorgevoerd. Het evenement verhuisde van het 
Kurhaus in Scheveningen naar Grand Hotel Huis ter 
Duin in Noordwijk. Ook een wijziging in de invulling 
van het evenement, evenals de bindende activiteiten 
voorafgaand aan dit gala, hebben bijgedragen aan 
het succes van het Reddersgala 2011. De opbrengst 
bedroeg meer dan € 420.000.

weBsites
De KNRM website is, afgemeten aan het aantal bezoe-
kers, een groot succes. Dit komt vooral voort uit de inzet 
van de vrijwilligers op de reddingstations, die zorgen 
voor dagelijks actueel nieuws. In 2011 is de website 
verder geoptimaliseerd en op veel punten technisch en 
inhoudelijk verbeterd.
Om heel gericht de werving van lifeguards te ondersteu-
nen is de website www.knrmlifeguards.nl gebouwd. Dit 
platform is gekoppeld aan Facebook en Twitter om de 
jongere doelgroep sneller en beter te bereiken.

inzet Vrijwilligers Voor communicatie 
en FondsenwerVing
In 2011 is aandacht op lokaal niveau gevraagd 
voor de uitvoering van communicatie en fondsen-
werving op reddingstations. Ter ondersteuning van 
deze vrijwilligers is een landelijke C&F-dag gehou-
den in IJmuiden. Het heeft geleid tot wederzijds 
begrip voor de noodzaak van fondsenwerving en 
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de – soms beperkte – mogelijkheden op redding-
stations voor intensivering van de fondsenwerving. 
Het vinden van vrijwilligers voor C&F-werk buiten 
de vaste kring vrijwilligers is het voornaamste 
aandachtspunt.

Er zijn in 2011 vrijwilligers ingezet voor het geven van 
lezingen en het uitvoeren van PR-taken op reddingsta-
tions en op het hoofdkantoor. De vrijwillige beman-
ning van de voormalige reddingboot Johanna louisa 
in IJmuiden is uitgebreid. Vanuit hun vergrote beman-
ningsverblijf wordt wekelijks gevaren met belangstel-
lenden. De waarde daarvan is groot en ondersteunt 
de werving.

schoolpaKKet
In samenwerking met de uitgever van de Junior Natio-
nal Geographic en Taptoe is een lespakket ontwikkeld 
waarin de stripheld Rinus Redder een belangrijke rol 
speelt. Het lespakket is op aanvraag beschikbaar voor 
leerkrachten en leerlingen en wordt ondersteund 
door een film op YouTube. In de Junior National Geo-
graphic wordt een jaar lang een stripverhaal van Rinus 
Redder geplaatst. Het tekenwerk wordt uitgevoerd 
door Tekenteam uit Delft.

Eind 2011 is met de hulp van een extern adviseur het 
marketing potentieel van Rinus Redder als mascotte 
onderzocht. Aandachtspunt hierbij is ook de juridische 
constructie waarop zaken mogelijk kunnen worden 
ingevuld. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met 
partijen om bereidwilligheid voor samenwerking te 
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WILHELMINE VAN DEN BRINK: 
“wat een biJzondere 
mensen ziJn dit.”

HindelooPen_9 augustus 2011 
wind nw6_inzet reddingboot alida 

Als Wilhelmine van den Brink uit Rotter-
dam haar verhaal vertelt over de redding 
van haar gezin op 9 augustus, komt er een 
ietwat technisch relaas, waaruit blijkt dat 
zij de zaak, ondanks een vol gelopen zeil-
jacht, onder controle had. Totdat ze zicht-
baar ‘breekt’. “Ik denk dat ik nog steeds 
ontken dat wij gered zijn uit een voor ons 
uitzicht loze situatie.”

En al snel daarna wisselt ze weer van onderwerp. 
“Wat de grootste indruk op mij gemaakt heeft, is 
de volledige onbaatzuchtigheid van de redding-
bootbemanning…” Als Wilhelmine, Jos Verveen en 
hun twee kinderen (8 en 7 jaar) met hun 5,5 meter 
lange zeiljacht in de smalle vaargeul voor Workum 
varen, meldt hun dochter zich. “Zij riep dat er wa-
ter in de kajuit stond. Maar omdat het hard waaide 
en er veel buiswater over kwam, besteedden wij 
daar weinig aandacht aan. Totdat zij niet veel later 
riep dat ‘het water echt naar binnen stroomde’. 
Vanachter het roer keek ik naar binnen en zag 
direct dat het goed mis was: het water klotste van 
de ene naar de andere kant.” 

Een ronddrijvend voorwerp had een gat in de romp 
geslagen. In no-time stond er 40 centimeter water 
in de kajuit. “Ik concentreerde mij op het varen, 
al was ons schip amper op koers te houden. Jos 
begon water te scheppen en richtte zich intussen 
op de kinderen; vooral onze dochter was in paniek. 
Wij vertelden dat er inderdaad iets loos was en 
dat er hulp zou komen. Die informatie deed haar 
zichtbaar goed, al hebben onze kinderen tot het 
moment van redding haast geen woord gezegd. 
Ze zaten tegen elkaar aan gekropen in de kuip, 
wachtend op wat komen ging.” Jos belde tot twee 
keer toe 112, maar kreeg geen antwoord. Dus bleef 
hij de melding herhalen, in de hoop dat de ander 
hem wel verstond. “Die onzekerheid was slopend. 
We hadden een noodmelding uitgezonden, maar 
hadden geen idee of er ook daadwerkelijk iemand 
zou komen.” Uiteindelijk duurde het wachten een 
kwartier. “In mijn ooghoeken zag ik de redding-
boot aan komen stuiven en riep mijn gezin toe dat 
het goed zou komen. Een paar minuten later kwam 
de Alida langszij en haalden voor mij wildvreemde 
kerels mijn kinderen van boord…” Wilhelmine stopt 
met praten. De opluchting over de redding van haar 
kinderen, emotioneert zichtbaar. “Niet veel later 
staan ook Jos en ik op de reddingboot. Van ons 
bootje blijft uiteindelijk weinig over.” 

In het bemanningsverblijf wordt het gezin opge-
vangen door de bemanning. “Op dat moment heb 
ik alles gewoon laten gebeuren. Maar achteraf 
realiseer ik mij pas hoe de bemanning zich over 
ons ontfermd heeft. Van één opstapper kwam een 
dochter langs. Dat bleek een uitkomst voor onze 
dochter. Een ander nam onze kleding mee naar huis 
om het in de droger te stoppen. En nadat zij ons 
een tijdje hadden geobserveerd, werden we uit-
genodigd bij één van de opstappers thuis. De soep 
was klaar…” Uren na de actie werd het gezin door 
een opstapper naar Stavoren gereden, om daar 
het wrak van hun schip te bekijken. “Nadat een 
ander deel van de bemanning naar ons scheepje 
was teruggegaan om zoveel mogelijk persoonlijke 
spullen in veiligheid te brengen. Daarbij kregen die 
jongens trouwens de schrik van hun leven: uit de 
kajuit klonk ‘mama mama’. Het bleek de pop van 
mijn dochter te zijn…” 

Wilhelmine is de redders van Hindeloopen dank-
baar. “Ik denk niet dat ik iets terug kan doen, an-
ders dan dat we natuurlijk donateur zijn geworden 
en dat ik hen wil laten merken hoe dankbaar wij 
zijn. Wat een bijzondere organisatie is de KNRM en 
wat een bijzondere mensen zijn dit.”
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Knrm  radio medische dienst
Voor de scheepVaart (rmd)

doelstelling rmd
De Nederlandse Staat is op grond van een resolutie 
van de Verenigde Naties en een Europese richtlijn die 
in 1992 van kracht werd, verplicht om voor zeeva-
renden te voorzien in kosteloos medisch advies op 
afstand. Vanaf 1999 geeft de Radio Medische Dienst 
van de KNRM namens de overheid invulling aan die 
verplichting. De doelstelling van de RMD is het 24 uur 
per dag, op afstand medisch advies geven aan zeeva-
renden die daarom vragen. 

uitVoering rmd
De praktische uitvoering van de dienst berust bij vijf 
in Nederland geregistreerde huisartsen, die ervaring 
hebben in het op afstand geven van medische advie-
zen. Elke arts heeft een samenwerkingsovereenkomst 
met de KNRM, waarin de wederzijdse verplichtingen 
en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. Het da-
gelijks functioneren van de RMD is vastgelegd in een 
eigen Huishoudelijk Reglement. Binnen de KNRM is de 
RMD georganiseerd als een reddingstation waarbij de 
rol van de plaatselijke commissie is toegewezen aan 
de Medische Commissie. De Medische Commissie en 
artsen van de RMD komen in principe 3 keer per jaar 
bij elkaar voor overleg en afstemming. 

medische commissie
De Medische Commissie heeft vanaf 2010 twee leden 
en een voorzitter. De voorzitter en leden van de com-
missie hebben ervaring in de gezondheidszorg, of 
ervaring als afnemer van de diensten van de RMD. In 
2011 is officieel afscheid genomen van Dr. J.l.l.M. Bie-
rens die een adviesfunctie op het gebied van medisch 
onderwijs binnen de KNRM houdt, en van de in 2010 
teruggetreden medisch adviseur Dr. P.K.H. Hut. 

Visie op Kwaliteit Van adVisering
De medisch adviezen voldoen aan de maatstaven van 
de medische beroepsuitoefening zoals die in Neder-
land onder vergelijkbare omstandigheden gelden. 

De arts RMD heeft de mogelijkheid om anderen, 
waaronder medisch specialisten te raadplegen. Een 
belangrijk verschil met de medische zorg aan de wal 
is dat de adviserend arts geen direct contact heeft 
met de patiënt, maar altijd via een tussenpersoon 
aan boord. Voor grotere schepen is dat meestal de 
kapitein, of stuurman die in hun opleiding een blok 
gezondheidszorg op zee, hebben gevolgd. Bij deze 
manier van advies geven gaat de arts er vanuit dat de 
adviezen aan boord ook uitgevoerd worden. 

KwaliteitsBeleid
De arts RMD legt elke adviesvraag vast in een dossier 
waarin elk contact en gegeven advies met betrekking 
tot die aanvraag, zijn vastgelegd. De dossiers bieden 
de mogelijkheid voor onderling overleg, overleg met 
de Medische Commissie en intercollegiale toetsing. 

De RMD zoekt actief naar mogelijkheden om van 
het schip, dat om medisch advies heeft gevraagd, 
terugkoppeling te krijgen over de uitwerking van het 
advies van de RMD. Hoe het de patiënt voor wie om 
advies is gevraagd, uiteindelijk is gegaan. Voor het 
kwaliteitsbeleid op langere termijn is verdergaande 
internationale samenwerking met vergelijkbare 
diensten noodzakelijk. Een aanzet is gegeven door het 
Corporate lidmaatschap van de KNRM van de Interna-
tional Maritime Health Association (IMHA), waarbij tot 
nauwe samenwerking is besloten. 

onderzoeK
Met behulp van het “Charles de Monchy-fonds” loopt 
het project om geselecteerde casuïstiek na te trekken 
met de vraagstelling of hieruit lering voor de toe-
komst is te trekken. De resultaten zijn veelbelovend 
en hebben al praktische implicaties voor o.m. de perio-
dieke keuringen van zeelieden, de medische voorzie-
ningen aan boord, de advisering door de artsen en de 
medische opleiding van maritiem officieren. 
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Knrm  radio medische dienst
Voor de scheepVaart (rmd)

inBreng nederlandse geBruiKers 
rmd diensten
De Adviescommissie RMD komt één maal per jaar 
samen. Hierin hebben zitting: de KNRM, Inspectie 
leefomgeving en Transport, Ministerie van Infra-
structuur en Milieu, Kustwachtcentrum, Maritiem 
Vliegkamp De Kooy DHC, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders, Federatie van Visserijvereni-
gingen, Nautilus International, Vereniging van 
Waterbouwers in Bagger, Kust- en Oeverwerken, 
BBZ Vereniging voor Beroepschartervaart, Reders-
vereniging voor de Zeevisserij en de Radio Medi-
sche Dienst.

KlachtenBehandeling
Er bestaat een Klachtenregeling met een onafhanke-
lijke Klachtencommissie. Over het jaar 2011 werden 
geen klachten ingediend.

port health authority rotterdam
In 2011 heeft de KNRM het convenant met de Port 

Health Authority Rotterdam (PHAR) zonder wijzigin-
gen verlengd. 

communicatie – radio medisch adVies
De RMD is op het gebied van Radio Medisch Advies 
(RMA) één van de pioniers als het gaat om ‘Tele-
consultatie’. Het huidige communicatiesysteem 
voldoet goed waar het betreft de communicatie 
tussen schepen en artsen RMD. De geïntegreerde 
e-mailfunctie komt ten goede aan de kwaliteit van 
het diagnosticeren op afstand. Dit geldt met name 
voor het beoordelen van letsels en huidaandoenin-
gen door middel van digitale foto’s. 

samenstelling commissie radio 
medische dienst:
w.F. van marion, voorzitter
a. van Binsbergen, lid
j.j.l.m. Bierens, lid (tot 1 februari 2011)
d.F. zandstra, lid
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BelangheBBendencommunicatie

de Knrm opereert in een dynamische wereld en heeft te maken 
met een verscheidenheid aan doelgroepen en belanghebbenden. 
om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, om 
kennis uit te wisselen en om de mening van belanghebbenden 
te horen, zijn functionarissen uit de Knrm deelnemer in 
platforms die adviezen geven, nieuwe structuren oprichten of 
inspraakorgaan zijn in bestuurlijke procedures. 

ministerie Van inFrastructuur en mi-
lieu en de nederlandse Kustwacht
De KNRM is partner van de Kustwacht en levert, vol-
gens convenant, 24 uur per dag beschikbaarheid van 
reddingboten en bemanningsleden. Het ministerie is 
beleidsverantwoordelijk.

periodieK oVerleg sar organisaties 
(search and rescue)
Hierin is de KNRM vertegenwoordigd voor overleg 
met Kustwacht, Koninklijke Marine, Koninklijke lucht-
macht en Bristow helikopters.

werKgroep c2000
De KNRM is als gelieerd gebruiker vertegenwoor-
digd door operationeel inspecteur de heer J. Geel in 
deze werkgroep van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie.

international maritime rescue Fede-
ration (imrF) 
KNRM is lid van de Federatie van reddingmaat-
schappijen en -organisaties wereldwijd. 

adViescommissie radio medische 
dienst
Commissie voor de betrokkenheid van patiënten en 
consumenten bij de RMD.

port health authority rotterdam 
(phar)
De KNRM heeft ten behoeve van de Radio Medi-
sche Dienst voor de scheepvaart een convenant 
afgesloten met de PHAR.

reddingsBrigades
Tussen de KNRM en verschillende reddingsbrigades 
wordt gesproken over samenwerking. Doelstelling 
hierbij is te komen tot een samenwerkingsvorm die 
hulpverlening van het strand tot op volle zee effectie-
ver en efficiënter maakt.

project zandmotor
De KNRM is belanghebbende bij dit project van kust-
bescherming door zandsuppletie voor het Westland, 
in verband met mogelijke veranderingen voor de 
reddingstations in die regio.

Vereniging moed, Volharding en 
zelFopoFFering
De KNRM werkt samen met deze vereniging voor oud-
redders, waaraan veel redders uit de KNRM verbon-
den zijn. Samenwerking heeft tot doel de contacten 
met oud-redders in stand te houden.
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nationaal reddingmuseum dorus 
rijKers
De KNRM maakt deel uit van de Raad van Toezicht van 
het reddingmuseum, waarin de historie van de KNRM 
wordt bewaard.

Vereniging oude reddings glorie
De KNRM onderhoudt contacten met deze vereniging 
van bezitters van voormalige reddingboten.

Brons project
In dit project Brandweer op Noordzee als pré-SAR-
actie van de Maritiem Incidenten Respons Groep, 
neemt de KNRM deel als transporteur van brandweer-
groepen naar brandende schepen. Het project streeft 
naar snel inzetbare brandweerteams voor inzet op de 
Noordzee. In dit project zijn tevens de Kustwacht en 
Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. 

multidisciplinair opleiden trainen 
en oeFenen (moto)
Een projectgroep vanuit de veiligheidsregio’s, waarin 
de KNRM een rol vervult.

project amBulancezorg op het wa-
ter
De KNRM heeft in samenwerking met Ambulancezorg 
Nederland een richtlijn opgesteld. De KNRM verzorgt 
opleidingen en trainingen voor ambulanceverpleeg-
kundigen aan boord van reddingboten. 

samenwerKingsregeling ongeVal-
lenBestrijding ijsselmeergeBied 
(samij)
De KNRM is lid van de operationele werkgroep. Extra 
aandacht is gegeven aan geïntegreerde geografische 
informatie in meldkamersystemen om ook het water-
gebied toe te voegen aan de digitale kaartsystemen. 

speed at sea
Een project van TNO-TU Delft waarin onderzoek 
gedaan wordt naar snelvarende schepen. Voor de 
KNRM van belang vanwege de grote snelvarende 
reddingboten.

natura 2000
Nieuwe regelgeving voor bescherming van kwetsbare 
gebieden. Twee medewerkers van de KNRM volgen 
deze nieuwe regelgeving.

cBF college Van desKundigen
Voor advisering aan het bestuur van het CBF inzake 
het keurmerksysteem voor goede doelen. De directeur 
de heer R.A. Boogaard had in 2011 zitting in dit col-
lege.

nederlands platForm waterrecre-
atie
De KNRM is vertegenwoordigd door de directeur de 
heer R.A. Boogaard.

werKgroep recreatieVaart en Be-
roepsVaart en het project ‘Varen 
doe je samen’
De KNRM is vertegenwoordigd door hoofd opera-
tionele dienst de heer R. Moleman.

Knrm-project 1816
In dit KNRM-project nemen deel: Damen Shipyards, 
TU Delft en W. de Vries lentsch om kennis te delen ten 
behoeve van een nieuwe reddingbootklasse. Project-
leider namens de KNRM is de heer G.M.J.H. Burema.
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VerantwoordingsVerKlaring
raad van toezicht en directie

taKen en VerantwoordelijKheden 
raad Van toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van 
de Directie en de algemene gang van zaken. De voltal-
lige raad hield in 2011 tweemaandelijks een vergade-
ring waarbij de Directie aanwezig was. De Financiële 
Commissie kwam vier keer bijeen. De Auditcommissie 
is twee keer bijeen geweest. De begeleidingscommis-
sies voor fondsenwerving en voor het project De Kust 
Veilig overleggen wanneer dit noodzakelijk is. In 2011 
is dit twee keer gebeurd.
Tussen voorzitter en directeur werd maandelijks 
overlegd. In dit overleg worden actuele operationele 
zaken en de voortgang van het jaarplan gerappor-
teerd. Tevens wordt de voorbereiding en evaluatie van 
de Raad van Toezichtvergaderingen besproken. 

De Directie is belast met het besturen van de stichting 
KNRM, de Exploitatiestichting ten behoeve van de 
KNRM en de KNRM BV. De Raad van Toezicht advi-
seert de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle 
gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad 
van Toezicht geeft goedkeuring aan het toekomstige 
beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. 

Benoeming, Bezoldiging en aFtreden 
raad Van toezicht
De Raad van Toezicht van de KNRM bestaat uit acht 
personen. Voor alle leden van de Raad van Toezicht is 
een functieprofiel vastgesteld. Deze profielen zijn in 
2011 vernieuwd en opnieuw vastgesteld. De vernieu-
wing heeft niet geleid tot wijzigingen in de samen-
stelling van de Raad van Toezicht. Er is een rooster 
van aftreden opgesteld waarbij ook periodiek de 

herbenoemingen zijn vastgelegd. De herbenoeming 
van de heer Van Olffen is door de Raad van Toezicht in 
december 2011 bekrachtigd.

Per 1 januari 2011 trad de heer D.J.R. lemstra toe tot 
de Raad van Toezicht.
In december 2011 werd afscheid genomen van de 
heer E.R. Muller, vanwege zijn nieuwe hoofdfunctie in 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die niet verenig-
baar is met een zetel in de Raad van Toezicht van de 
KNRM. Zijn plaats in de Raad van Toezicht zal in 2012 
worden ingevuld door een nieuw lid.

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onbezol-
digd en nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken bij en 
verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden 
wordt ingezet ter ondersteuning en realisatie van de 
doelstellingen van de KNRM.

Beloning directie
De statutair directeur heeft een dienstverband bij de 
KNRM voor onbepaalde tijd. De Raad van Toezicht 
stelt de directiebeloning vast. Het beloningsbeleid 
bij de KNRM gaat uit van passende beloning voor 
de zwaarte en omvang van de directiefunctie. In de 
vaststelling van het directiesalaris zijn de uitgangspun-
ten van het beloningskader zoals geformuleerd in de 
‘Code Goed Bestuur voor Goede Doelen’ gehanteerd. 
De Raad van Toezicht heeft een matigingspercentage 
vastgesteld, passend bij het vrijwilligerskarakter van 
de KNRM. De salarisindexatie van de Directie is gelijk 
aan die van alle overige personeelsleden en er worden 
geen bonussen toegekend.

Vrijwilligerswerk is voor de KNRM van bijzonder grote waarde. Het is één van de pijlers waar de 
organisatie op is gefundeerd. Vrijwilligers voeren het reddingwerk uit, zorgen voor de voorberei-
ding en het onderhoud. De plaatselijke commissie is verantwoordelijk voor de operationele gereed-
heid van het reddingstation en houdt als zodanig toezicht op de voorbereiding, de uitvoering en de 
rapportage. Ook de Raad van Toezicht van de KNRM bestaat uit vrijwilligers. De Raad van Toezicht 
houdt vooraf toezicht op de strategie en achteraf op de realisatie.
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eValuatie raad Van toezicht en  
directie
Jaarlijks belegt de Raad van Toezicht één bijeenkomst 
buiten aanwezigheid van de Directie, waarin het 
functioneren van de Raad van Toezicht en de Directie 
wordt geëvalueerd en tevens wordt getoetst hoe de 
Raad van Toezicht functioneert ten opzichte van de 
Directie. Deze zelfevaluatie vindt plaats aan de hand 
van een vastgesteld evaluatieformat. Daarnaast wordt 
jaarlijks een beoordelingsgesprek door de Raad van 
Toezicht met de Directie belegd.
Naar aanleiding van deze evaluaties heeft de Raad van 
Toezicht in 2011 geadviseerd de ondersteuning van de 
Directie vanuit het management team te versterken. 
Daartoe is in 2011 een Hoofd Financiën en Organisatie 
aangenomen, die de directeur op deze onderdelen 
moet ontlasten en tevens ondersteuning kan bieden 
in strategische keuzes. 

risicomanagement en auditcommis-
sie
De Auditcommissie is namens de Raad van Toezicht 
belast met het beoordelen van de risico’s en integriteit 
bij de KNRM. De KNRM heeft hiervoor een matrix 
gebouwd waarin de risico’s voor de organisatie zijn 
geïdentificeerd. Ook de kans op het vóórkomen en de 
impact op de organisatie zijn in kaart gebracht. In een 
cyclus van vier jaar worden alle geïdentificeerde risico’s 
door het management team beoordeeld op:
•	 de maatregelen die genomen moeten worden 

om het risico te beperken;
•	 de wijze waarop de organisatie beschermende 

maatregelen heeft genomen;
•	 hoe de organisatie is voorbereid om de gevol-

gen te beheersen wanneer een risico zich in een 
incident heeft gemanifesteerd.

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse zijn de 
genomen maatregelen getoetst en beoordeeld aan de 
hand van het meerjaren auditplan. Dit is in het afgelo-
pen jaar twee maal gerapporteerd aan de Auditcom-
missie van de Raad van Toezicht. In de risicomatrix zijn 
acht hoofdprocessen gedefinieerd waarvan de risico’s 
zijn ingeschaald op niveau laag-middel-hoog. Deze 
processen zijn: 

•	 Eigen personeel (vrijwillig en beroeps)
•	 Operationeel (uitvoering van de doelstelling)
•	 Imago
•	 Financieel
•	 Vrijwilligers (management)
•	 Concurrentie
•	 Milieu (wetgeving)
•	 Overheid (wetgeving)
•	 ICT.

In 2011 zijn de risico’s van vrijwilligers (management) 
en milieu bij KNRM beoordeeld. Hieruit is gecon-
cludeerd dat de KNRM voldoet aan de milieuvoor-
schriften en dat in het bestand van vrijwilligers meer 
diversiteit mag worden aangebracht, om een betere 
afspiegeling van de samenleving te zijn.

Financiële commissie en Vermogens-
Beheer
De Financiële Commissie is namens de Raad van Toe-
zicht belast met het formuleren en vaststellen van het 
beleggingsbeleid. De Directie is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het beleggingsbeleid. De Financiële 
Commissie is belast met het toezicht op de uitvoering 
door de Directie van het door de Raad van Toezicht 
goedgekeurde beleggingsbeleid. De Financiële Com-
missie toetst elk kwartaal de analyse en voortgangs-
rapportage van de vermogensbeheerder aan het 
beleggingsplan.

Door de ontwikkeling op de financiële markten heeft 
de Financiële Commissie in 2011 ingestemd met het 
bijstellen van de rendementsdoelstelling van het ver-
mogen van 6% naar 3,5%. Dit impliceert dat rekening 
gehouden wordt met de noodzaak tot het aanspreken 
van het vermogen ten behoeve van de uitvoering van 
de statutaire doelstelling. 
De Raad van Toezicht heeft goedgekeurd dat de 
komende drie jaar binnen gestelde grenzen het ver-
mogen mag worden aangewend voor het uitvoeren 
van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
strategische doelstellingen. 
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eValuatie Beleid en strategie
De strategische visie die de Raad van Toezicht in 2009 
vaststelde is in 2011 herijkt. De speerpunten in het 
strategisch plan waren:
•	 Het project De Kust Veilig (strandbewaking met 

lifeguards)
•	 Het project “1816” (ontwikkeling reddingboot 

van de toekomst)
•	 Intensivering fondsenwerving en onderzoek 

nieuwe geldstromen
•	 Kennismanagement

In november 2011 is de evaluatie vastgelegd in een 
verslag, dat de basis vormt voor het jaarplan 2012 en 
meerjarenplan tot 2016.

Eind 2011 is het project De Kust Veilig als pilot suc-
cesvol beëindigd. Met goedkeuring van de Raad 
van Toezicht is strandbewaking toegevoegd aan de 
kerntaken van de KNRM. 

De Raad van Toezicht heeft zich nauwgezet laten 
informeren over het project “1816”. Het project loopt 
nog door en zal in 2012 leiden tot aanbesteding van 
een eerste reddingboot van een revolutionair nieuw 
type.

De ingezette intensivering van de fondsenwerving 
begint langzaam vruchten af te werpen. De inten-
sivering vereist nog enkele jaren extra investering, 
waardoor de Raad van Toezicht instemt met een 
maximaal kostenpercentage voor fondsenwerving van 
25% in 2012, 2013 en 2014. Dit is weliswaar conform 
de eisen van het CBF Keurmerk maar afwijkend van de 
KNRM-norm van 15%. 
Het in 2011 voorbereide samenwerkingsverband met 
STC, teneinde de kennis en kunde te borgen en de 
opleidingen te versterken en te certificeren, is door de 
Raad van Toezicht goedgekeurd. Hiermee zal de inves-
tering en deelneming aan deze commerciële activiteit 
in 2012 worden geëffectueerd.

De bijstelling van de rendementsdoelstelling naar 
3,5% mag niet leiden tot inboeten aan kwaliteit en 

kwantiteit van het reddingwerk. Derhalve steunt de 
Raad van Toezicht initiatieven die evenwicht brengen 
in baten en lasten door inkomstenbronnen anders 
dan het resultaat op beleggingen.

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan operati-
onele ontwikkelingen ten aanzien van het vlootplan 
voor het IJsselmeer/Markermeer. Dit zal leiden tot 
nieuwe reddingstations voor een betere dekking 
van reddingcapaciteit. Het ontwikkelen van nieuwe 
samenwerkingsvormen met reddingsbrigades wordt 
gestimuleerd. 

relaties met BelangheBBenden
Twee maal per jaar bezoekt de Raad van Toezicht een 
aantal reddingstations. In 2011 werden de redding-
stations Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Harlingen 
en Vlieland bezocht. De Raad van Toezicht stelt zich 
tijdens de oefentochten en de bezoeken aan de boot-
huizen persoonlijk op de hoogte van de operationele 
vaardigheden van schipper en bemanning, de op het 
reddingstation aanwezige reddingmiddelen en laat 
zich informeren door de plaatselijke commissie. Deze 
tochten brengen Raad van Toezicht en redders dichter 
bij elkaar, dragen bij aan een goede verstandhouding 
tussen beleidsbepalers en uitvoerders en zijn essenti-
eel voor het goed toezicht houden.

Alle leden van de Raad van Toezicht en de Directie van 
de KNRM hebben deze verantwoordingsverklaring 
onderschreven en ondertekend op 26 maart 2012.

leden Van de raad Van toezicht
c. Van duyVendijK, Voorzitter
Nevenfuncties:
lid bestuur Stichting Helden-der-Zee Fonds “Dorus 
Rijkers”
lid bestuur Willem Vos Fonds
lid Raad van Advies Stichting leerstoel Zeegeschiede-
nis (Universiteit leiden)
Voorzitter Maritieme Campus Nederland.
Voorzitter bestuur Schouwenburg Fonds.
Voorzitter Stichting Sail Den Helder 2013
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>>

mr. p.a. Van den BrandhoF, 
Vice-Voorzitter
Nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Commissarissen De Jong Intra 
Vakanties

r.p.m. Van sloBBe
Nevenfuncties:
President Commissaris Havenbedrijf Rotterdam NV
Voorzitter Raad van Commissarissen Cargonaut BV
lid Raad van Commissarissen Scheepvaartmaatschap-
pij Eendracht BV
lid Raad van Toezicht Stichting Scheepvaart en Trans-
port College (STC), Group Rotterdam
lid Raad van Commissarissen Dockwise lTD
Partner Oxalis Coöperatie u.a.

drs. r.j. meuter
Nevenfuncties:
President Commissaris Friesland Bank NV
Voorzitter bestuur ABN AMRO Pensioenfonds
lid Raad van Commissarissen TD Bank NV
lid bestuur Vereniging Pro Senectute
lid bestuur Ubbo Emmius Fonds van de Rijks Universi-
teit Groningen
lid curatorium Postdoctorale controllersopleiding 
Erasmus Universiteit Rotterdam

proF. mr. m. Van olFFen
Hoofdfunctie: Notaris De Brauw Blackstone Westbroek
Nevenfuncties:
Hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit
Bestuurder Stichting lijf en leven
Commissaris Onderlinge levensverzekeringsmaat-
schappij “´s-Gravenhage” U.A.
Bestuurder Stichting Administratiekantoor RoFa

drs. F.F.a. crijns
Nevenfuncties:
Juryvoorzitter Helemaal Humanitas Prijs en lid Com-
missie Fondsenwerving stichting Humanitas
lid Commissie Fondsenwerving Viore, een Centrum 
voor Nazorg in Hilversum
lid bestuur Hospice Kajan, Hilversum

lid bestuur Stichting Vrienden Hospice Gooi- en 
Vechtstreek
lid Outer Circle van Quist Executive Coaches

mr. d.j.r. lemstra 
Hoofdfunctie: Advocaat Stibbe N.V.

proF. dr. mr. e.r. muller (TOT 12/12/2011)
Hoofdfuncties: Hoogleraar Veiligheid en Recht Univer-
siteit leiden
Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisisma-
nagement

directie
r.a. Boogaard, directeur
Nevenfuncties:
lid financiële commissie Nederlandse Provincie van de 
congregatie van de Montfortanen
College van Deskundigen CBF (tot 1 januari 2012)
lid Raad van Toezicht Nationaal Reddingmuseum 
Dorus Rijkers
lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds

Financiële commissie
drs. r.j. meuter, Voorzitter
r.p.m. Van sloBBe
extern lid: j.w. sieKman

auditcommissie
mr. p.a. Van den BrandhoF, Voorzitter
drs. r.j. meuter 
mr. d.j.r. lemstra

mutaties
Per 1 januari 2011 trad de heer D.J.R. lemstra toe tot 
de Raad van Toezicht.
Per 12 december 2011 is de heer E.R. Muller afgetre-
den.

managment team
r.a. Boogaard, directeur
r. molenman, hooFd operationele en  
technische dienst
j.j.m. laan, hooFd Financiën en organisatie
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rooster Van aFtreden (per 31/12/2010)
NAAM FUNCTIE EERSTE BENOEMING HERBENOEMING UITERSTE JAAR VAN AFTREDEN

c. Van duyVendijK voorzitter 2004 2012 2016

mr. p.a. Van den BrandhoF vice-voorzitter 2000 geen 2012

proF. mr. m. Van olFFen lid 2003 2011 2015

drs. r.j. meuter lid 2005 2013 2017

r.p.m. Van sloBBe lid 2006 2014 2018

drs. F.F.a. crijns lid 2010 2014 2022

mr. d.j.r. lemstra lid 2011 2015 2023

Dit rooster van aftreden is opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 6.2 van het reglement van de Raad van Toezicht. In 
het rooster zijn de jaren die een betrokken persoon heeft gefungeerd als bestuurder voor invoering van de Raad van Toezicht 
bij de Stichting meegerekend.

aantal Vergaderingen 2011
Raad van Toezicht  6 
Financiële Commissie 4
Auditcommissie  2

Bestuurstochten door raad Van  
toezicht en management team in 2011
15 en 16 april  Scheveningen, Katwijk, Noordwijk
30 september en 1 oktober   Harlingen en Vlieland
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SCHIPPER ROBERT HERKS: 
“miJn mannen Hebben 
gevaar geloPen. dat 
vreet aan miJ”

fo
to

: Th
o
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as Steen

vo
o

rd
en

dordrecHt_28 februari 2011_wind 
n1_inzet reddingboot drb49 

Robert Herks, schipper van de reddingbo-
ten van Dordrecht, is een doorgewinterde 
hulpverlener. Als reddingbootschipper 
en als  beroepsbrandweerman is redden 
voor hem al jaren ‘de normaalste zaak van 
de wereld’. Tot 28 februari 2011, toen hij, 
aangekomen bij een aanvaring, voor een 
duivels dilemma stond. “We hebben inge-
grepen in de wetenschap dat onze eigen 
veiligheid in gevaar was. Maar niets doen 
was gewoon geen optie.”

Herks was met drie opstappers onderweg naar 
een aanvaring tussen twee binnenvaarttankers op 
de kruising van de Noord/Lek en de Nieuwe Maas. 
“De Verkeerscentrale had contact gehad met 
een van de tankers. Die meldde dat zij weliswaar 
schade hadden, maar geen gewonden. Zij zagen 
kans veilig af te meren. De zorg ging echter uit 
naar het andere schip. Dat schip lag in de duisternis 
een verkeerde koers voor en antwoordde niet op 
aanroepen.” De combinatie van die twee zaken 
was alarmerend, te meer daar het een tanker 
betrof met mogelijk gevaarlijke stoffen aan boord. 
Bovendien lag het schip op ramkoers met een 

pontsteiger. “Wij hebben snel een rondje om het 
schip gevaren, maar kregen geen reactie. En dus 
stonden we voor de keuze: poolshoogte nemen 
aan boord van de tanker, met het risico gevaarlijke 
stoffen in te ademen, of het schip laten varen, 
met een ramp als mogelijk gevolg.” Niet alleen de 
schipper, maar ook een van de opstappers kon bij 
die beslissing gelukkig terugvallen op brandweer-
kennis en -ervaring. “Onze inschatting was dat 
we het risico konden nemen. Maar het bleef een 
risico. Níemand garandeerde ons dat onze veilig-
heid was gewaarborgd.”

heiKele Klus
De opstapper die oversprong drong het stuurhuis 
binnen, alwaar het een enorme ravage was. De 
Tsjechische schipper zat klem tussen het puin 
en zijn roer. De man was bij kennis, maar oogde 
verward. “Onze man heeft zich een weg gebaand 
door de puinhoop en toen het roer van de 
schipper overgenomen. Intussen hadden wij een 
tweede opstapper overgezet, die op zoek ging 
naar de matroos die aan boord moest zijn. Bij een 
aanvaring komen opvarenden namelijk altijd naar 
boven; men zoekt elkaar op. Dat er nu maar één 
opvarende in de stuurhut zat, was een slecht voor-
teken.” Nadat een eerste zoekronde over het schip 
niets had opgeleverd, kwam de opstapper bij een 
dichte deur. Na die deur met veel moeite geopend 

te hebben, bleek achter de deur een zwaarge-
wonde man te liggen. “De man had liggen slapen 
en was door de aanvaring door de lucht gevlo-
gen en tegen de deur gekwakt. Daarbij had een 
rondvliegende airco zijn hoofd geschampt. Op de 
grond lag een stuk hoofdhuid met haren eraan…” 
De matroos was bij kennis en klaagde over uitval in 
armen en benen. Herks bestelde direct een ambu-
lance bij de steiger waarvan zijn opstapper aangaf 
er te kunnen aanleggen. Met vereende krachten 
werd de patiënt op de wervelplank gelegd, wat 
in het kleine verblijf een heikele klus bleek. “Toch 
hebben we de man weten af te voeren. Spijtig 
genoeg hoorden we later dat hij een gebroken 
nekwervel had en blijvende verlammingsverschijn-
selen aan het ongeluk heeft overgehouden.”
Een ongeluk met een enorme impact voor de 
hulpverleners. Daarbij ligt voor de opstappers de 
nadruk op de verwondingen van de patiënt. En op 
de enorme ravage. Herks daarentegen blijft met 
name denken aan die ene, verstrekkende beslis-
sing. “Mijn mannen hebben gevaar gelopen. Dat 
vreet aan mij. Maar als we níet hadden ingegrepen 
en het was misgegaan, dan had dat minstens zo 
zwaar op mijn schouders gedrukt. Soms moet je 
kiezen uit twee slechten.”
Dit incident is door KNRM en brandweer geëvalu-
eerd. Er volgt nadere afstemming over het optre-
den bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

achteraF
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Financieel Verslag 2011

nieuwBouw schepen
In 2011 werden ter vervanging drie nieuwe boten aan de vloot toege-
voegd. De ontwikkeling van de 1816 vorderde gestaag, maar tot concrete 
bouw kwam het in 2011 niet. In augustus werd de prognosebegroting 
“Nieuwbouw reddingboten” hiertoe met € 650.000 verlaagd.

onderstaand worden de belangrijkste 
gerealiseerde exploitatiekosten en 
inkomstenbronnen verklaard en waar 
nodig toegelicht ten aanzien van 
afwijkingen met de begroting.  

oBject realisatie Begroting

Nicolaas-klasse, 1 motor 207.512   200.000

Nicolaas-klasse, 2 motoren 261.358   250.000

Atlantic 75 18.261 0

oBject realisatie in 2011 realisatie Voor 2011 totale inVestering Begroting

Boothuis Vlieland 118.480 446.105    514.585   425.000

Boothuis Schiermonnikoog 282.099     42.247   274.346   230.000

Verbouw boothuis Texel de Koog 172.690  8.733 181.423    150.000

Verbouw werkplaats 71.365 0 71.365    100.000

Tractor Katwijk aan Zee 212.467 0   212.467 220.000 

inVesteringen
De totale investeringen in onroerend goed, havenfaciliteiten en rijdend 
materieel bedroegen ruim € 1 miljoen, € 860.000 hiervan had betrekking 
op onderstaande vijf projecten. Op de investeringen op Schiermonnikoog 
en Vlieland werd van de provincie Friesland beide € 50.000 “groene” sub-
sidie toegekend, die in onderstaand overzicht zijn gesaldeerd op de to-
tale investeringen. De voorgenomen investeringen voor de verbouw van 
het bemanningsverblijf op Paal 8, herbouw van het bemanningsverblijf in 
Hindeloopen, installatie van een bootlift in Medemblik en plaatsing van 
een kraan op Ameland zijn doorgeschoven naar 2012.  



Jaarverslag 2011 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij   39

exploitatieKosten Van reddingBoten, -materieel en -stations 
(alle Bedragen x € 1.000)

De exploitatiekosten van reddingboten, -materieel en -stations bleven nagenoeg binnen begroting. De ontwikkeling gedurende de 
afgelopen jaren van de belangrijkste onderliggende exploitatiekosten is als in onderstaand overzicht. 

2011 2010 2009 2008 2007

Reparatie/onderhoud boten 708 771 784 777 817

Brandstof boten 596 484 420 615 476

Groot onderhoud reddingboten 393 432 973 1.576 943

Reparatie/onderhoud rijdend materieel 323 364 229 293 240

Reparatie/onderhoud boothuizen 305 81 170 150 194

Aanschaffing boothuizen 62 73 191 93 108

Persoonlijke veiligheidsmiddelen 278 133 143 239 178

Verschillenanalyse Begroting Versus realisatie 
(alle Bedragen x € 1.000)

Baten Begroting
2011

realisatie 
2011 -/- +

Donateurbijdragen 2.475 2.503    28

Giften 1.665 1.661 4

Nalatenschappen 2.800 5.365 2.565

Notariële schenkingen 175 288 113

Scheepsbijdragen 230 132  98

Sponsoring 460 176 284

Bunkerbootjes 50 26 24

Patiëntenvervoer 200 197 3

Brutowinst verkopen 70 20 50

Acties derden 10 10

Subsidies 300 253 47

Beleggingen 4.500 -/- 579 5.079

Overige baten 903 289 614  

13.838 10.341 6.203 2.706

teKort Baten t.o.V. Begroting 3.497

lasten
Nieuwbouw boten 1.300 651 649

Exploitatie reddingboten 7.135 6.984 151

Beroepsredders en vrijwilligers 1.706 1.642 64

Radio Medische Dienst 144 161 17

Preventie & Voorlichting 238 740 502

Kust Veilig 600 379 221

Kosten fondsenwerving 1.735 1.727 8

Kosten beleggingen 160  167 7

Beheer en administratie 820 906 86

Vennootschapsbelasting 0 -/- 1 1 

13.838 13.356 1.094 612

minder lasten t.o.V. Begroting 482

resultaat 0 -/- 3.015
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donateur Bijdragen
Dit is de som van jaarlijkse bijdragen die de KNRM van haar Redders 
aan de Wal ontvangt op basis van, zowel doorlopende incassomach-
tigingen, als gedurende het gehele jaar aan deze groep verzonden 
acceptgiro’s.

giFten
Dit is de som van bedragen die de KNRM door middel van accept-
giro’s uit prospectmailingen ontvangt, aangevuld met alle giften als 
gevolg van reddingacties, evenementen, jaarlijks gala en loffelijke 
initiatieven.

nalatenschappen en legaten
De inkomsten uit nalatenschappen werden voor 2011 volgens het 
5-jaars gemiddelde begroot op € 2,8 miljoen. De uiteindelijke realisa-
tie was € 2,5 miljoen hoger, vooral onder invloed van één grote 
nalatenschap.

sponsoring
De begrote opbrengsten uit sponsoring waren geraamd op  
€ 460.000, dit was inclusief € 300.000 van een specifieke sponsor, 
waarmee in 2011 nog geen overeenkomst is bereikt. De KNRM heeft 
in 2011 voorbereidingen getroffen om vraag en aanbod betreffende 
deze inkomstenbron beter op elkaar af te stemmen. Vanwege deze 
beleidsontwikkeling is gekozen voor terughoudendheid in afwach-
ting van het nieuwe beleid. Direct gevolg hiervan is dat begrote 
inkomsten niet in 2011 zijn gerealiseerd.  

oVerige Baten
Als opbrengst uit Overige Baten was de verkoop van de panden op 
Vlieland begroot voor een totaalbedrag van € 350.000. Uiteindelijk 
is hiervan in 2011 € 84.000 gerealiseerd met de verkoop van de 
bergplaats. 
De bijdragen van gemeentes als vergoeding voor de strandbewa-
king waren begroot op € 300.000. Hiervan is € 130.000 binnengeko-
men, doordat minder stranden werden bewaakt dan voorzien. 
Voorts was gerekend op € 100.000 van de gemeente Medemblik als 
bijdrage aan de aanschaf van een reddingboot.
Door deze drie tegenvallers werd € 536.000 minder ontvangen.   

Kosten preVentie & Voorlichting en eigen 
FondsenwerVing
In de zomer van 2011 is op verzoek van de afdeling communicatie & 
fondsenwerving het grootboekschema van “preventie & voorlich-
ting” en “eigen fondsenwerving” geheel vernieuwd, met als doel-
stelling meer inzicht te krijgen in de geboekte kosten en een betere 
kostenverdeling te bereiken tussen “preventie & voorlichting” en 
“eigen fondsenwerving”. De begrote verwervingskosten waren voor 
“preventie & voorlichting”  € 10.000 en voor “fondsenwerving”   
€ 1.271.000, deze zijn na de zomer in de prognoses bijgesteld naar 
respectievelijk € 500.000 en € 781.000.

De uiteindelijke realisatie is voor “preventie & voorlichting” met 
€ 498.000 geheel volgens prognose verlopen. De kosten “eigen 
fondsenwerving” vielen € 420.000 hoger uit ten opzichte van de 
prognose. Dit was een direct gevolg van de keuze om van externe 
expertise met betrekking tot fondsenwerving gebruik te gaan 
maken. Naast deze externe ondersteuning is de opschaling van in-
frastructuur en werkwijze, alsmede klantonderzoek om meer kennis 
van de klantgroepen van de KNRM te krijgen, een belangrijke reden 
voor stijging van kosten.

Kust Veilig
De exploitatiekosten van het Kust Veilig project zijn ruim binnen 
begroting gebleven. Enerzijds doordat aan personeelskosten minder 
is uitgegeven en anderzijds doordat van de begrote “aankopen” 
uiteindelijk slechts € 138.000 ten laste is gebracht van de exploitatie-
kosten. Nu de proeffase van dit project voorbij is en het een defini-
tieve status heeft gekregen, is besloten de investeringen in materieel 
niet als kosten te verantwoorden, maar als investering in materiële 
activa. In 2011 is voor € 183.000 geïnvesteerd in strandvoertuigen, 
waterscooters, trailers en inventaris. Dit bedrag was nog als kosten 
begroot, maar is niet als zodanig verantwoord, hiertegenover staan 
echter wel € 26.000 aan niet-begrote afschrijvingskosten.
Daarnaast werd € 42.000 minder uitgegeven aan personele kosten, 
doordat er minder stranden werden bewaakt dan gepland.     

* € 1.000 Begroot realisatie Verschil

Aankopen 350 138 -/- 212

Personeelskosten 232 190 -/-   42

Doorbelaste kosten 12 25 13

Afschrijvingskosten 6 26 20

Totaal 600 379 -/- 221
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geconsolideerde Balans per decemBer 2011 
(alle Bedragen x € 1.000)

actiVa 2011 2010 passiVa 2011 2010

materiële Vaste actiVa reserVes en Fondsen

Activa t.b.v. de doelstelling 4.877 4.926 Reserves

Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.813 2.867 Continuïteitsreserve 9.114 8.798

Activa als belegging (o.g. uit nalaten-
schappen)

299 299 Bestemmingsreserves:

7.989 8.092 * Reserve als bron van inkomsten 46.227 49.627

Financiële Vaste actiVa  21  21 * Reserve financiering activa doelstelling 4.877 4.926

Vorderingen en oVerlopende actiVa 1.529 1.437 * Reserve financiering activa bedrijfsvoering 2.813 2.867

eFFecten 73.027 76.734 63.031 66.218

liQuide middelen 1.025 487 Fondsen

totaal

75.581 78.658 Bestemmingsfondsen:

* Fondsen op naam 18.390 18.031

* Investeringsfonds reddingboten 364 551

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik 
en nog niet afgewerkte nalatenschappen p.m. p.m.

18.754 18.582

81.785 84.800

Voorzieningen

Voorziening ingegane pensioenen 393 421

Voorziening toekomstige pensioen-
verplichtingen 145 153

538 574

langlopende schulden 160 200

Kortlopende schulden 1.108 1.197

83.591 86.771 83.591 86.771
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geconsolideerde exploitatiereKening
(alle Bedragen x € 1.000)

Baten Begroot

2012
Werkelijk

2011
Begroot

2011
Werkelijk

2010

Baten eigen FondsenwerVing

Donateurbijdragen 3.175 2.503 2.475 2.014

Giften 1.983 1.661 1.665 1.296

Nalatenschappen 3.650 5.365 2.800 2.991

Notariële schenkingen 275 288 175 185

Scheepsbijdragen 200 132 230 155

Sponsoring 450 176 460 195

Bunkerbootjes 50 26 50 35

Patiëntenvervoer 200 197 200 187

Verkoopopbrengst artikelen 100 20 70 112

10.083 10.368 8.125 7.170

Baten uit acties Van derden 8 10 10 11

suBsidies Van oVerheden 195 253 300 344

Baten uit Beleggingen 2.500 -579 4.500 5.155

inKomsten Kust Veilig 285 130 300 57

oVerige Baten 350 159 603 292

som der Baten 13.421 10.341 13.838 13.029

lasten
Besteed aan doelstellingen

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 2.439 651 1.300 477

Exploitatie reddingboten/stations 7.297 6.984 7.135 6.553

Beroepsredders en vrijwilligers 1.769 1.642 1.706 1.668

Kust Veilig 544 379 600 249

Radio Medische Dienst 145 161 144 164

Preventie & voorlichting 757 740 238 468

12.951 10.557 11.123 9.579

werVing Baten

Kosten eigen fondsenwerving 2.298 1.727 1.735 1.736

Kosten van beleggingen 160 167 160 184

2.458 1.894 1.895 1.920

Beheer en administratie 915 906 820 898

som der lasten 16.324 13.357 13.838 12.397

resultaat Voor Belastingen -2.903 -3.016 0 632

Vennootschapsbelasting 0 -1 0 3

resultaat -2.903 -3.015 0 629

resultaatBestemming

Ten gunste van Reserve als bron van inkom- -3.187 -185

Ten gunste van Investeringsfonds  
reddingboten

-187 380

Ten gunste van Fondsen op naam 359 434

-3.015 629
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lastenVerdeling
alle Bedragen x € 1.000

doelstellingen werVing Baten
Beheer 

en 
admini-
stratie

redding & hulpVerlening

Kust
Veilig rmd

preventie 
en voor-
lichting

eigen 
fondsen-
werving

Beleg-
gingen

nieubouw
boten

explotatie
stations redders

totaal 
2011

Begroot
2011

totaal
2010

Aankopen en verwervingen 651 3.902 735 138 74 498 1.199 167 0 7.364 8.125 6.695

Personeelskosten:

* beroepskrachten 0 1.777 767 77 73 200 445 0 694 4.033 3.745 3.768

* lifeguards (tijdelijk) 0 0 0 113 0 0 0 0 0 113 185 79

Huisvestingskosten 0 49 20 3 2 5 12 0 19 110 122 164

Kantoor en algemene kosten 0 258 120 22 12 31 68 0 110 621 521 526

Afschrijvingen 0 998 0 26 0 6 3 0 83 1.116 1.140 1.165

totaal 651 6.984 1.642 379 161 740 1.727 167 906 13.357 13.838 12.397

Gemiddeld aantal fte’s  
beroepskrachten 2011

0,0 21,6 10,0 1,8 1,0 2,6 5,7 0,0 9,2 51,9

Gemiddeld aantal fte's  
lifeguards 2011

5,7 5,7

Gemiddeld aantal fte's  
beroepskrachten 2010

0,0 22,4 10,0 0,1 1,0 2,6 6,7 0,0 9,0 51,8

Gemiddeld aantal fte’s  
lifeguards 2010

3,8 3,8

totaal 
2011

totaal 
2010

Doelbestedingspercentage van de baten gecorrigeerd voor baten uit beleggingen 
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten - baten beleggingen 96,68% 121,65%

Doelbestedingspercentage van de lasten: 
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 79,04% 77,27%

Fondsenwervingspercentage: 
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 16,66% 24,21%

In afwijking van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (RJ650) is het doelbestedingspercentage van de baten niet opgenomen. Als alternatief is 
het doelbestedingspercentage van de baten gecorrigeerd voor de baten uit beleggingen opgenomen. Dit geeft een evenwichtiger beeld voor vergelij-
kingsdoeleinden over meerdere jaren.
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KasstroomoVerzicht
alle Bedragen x € 1.000

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar 
beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar. 
Feitelijk wordt de exploitatierekening ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrond-
slagen met zich meebrengen.

2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -3.015 629

Afschrijvingen 1.116 1.165

Mutaties voorzieningen -36 -156

Mutaties werkkapitaal:

afname / toename voorraad 0 6

afname / toename vorderingen -92 -24

afname / toename kortlopende schulden -89 -288

-181 -306

Kasstroom uit operationele activiteiten -2.116 1.332

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa -1.013 -940

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.013 -940

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing van langlopende schulden -40 -40

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -40 -40

NETTO KASSTROOM -3.169 352

Saldo beleggingen en liquide middelen 77.221 76.869

Saldo beleggingen en liquide middelen 74.052 77.221

-3.169 352
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richtlijn VerslaggeVing FondsenwerVende 
instellingen
Het verslag is ingericht volgens “Richtlijn Fondsenwervende Instellin-
gen (RJ650)”. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten 
van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel 
waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Deze inrichting is tevens 
één van de voorwaarden voor het verkrijgen van het CBF-Keur. Dit is 
een keurmerk dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt 
verleend aan fondsenwervende instellingen die voldoen aan de 
gestelde eisen, vastgelegd in het Reglement CBF-Keur. In 1998 heeft 
de Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij dit keur-
merk verworven en na hertoetsing in 2011 is gebleken dat de KNRM 
nog steeds voldoet aan de gestelde keurmerkcriteria.  

consolidatie
In de consolidatie zijn voor 100% opgenomen: 
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (inclusief 
haar Fondsen op Naam en de Stichting Zuid-Hollandsche Maatschap-
pij tot Redding van Schipbreukelingen), de Exploitatiestichting ten 
behoeve van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, 
beide gevestigd te IJmuiden, alsmede de vennootschap KNRM B.V., 
gevestigd te Velsen.

waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgeno-
men tegen de nominale waarden. 

materiële Vaste actiVa
De activa benodigd voor de doelstelling en de activa benodigd voor 
de bedrijfsvoering worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder 
aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.
De afschrijvingspercentages bedragen:
Rijdend materieel, havenfaciliteiten en auto’s 20%
Boothuizen en bergplaatsen, werkplaats- en  
kantoorinventaris    10%
Kantoorgebouw    2,5%

De activa als belegging (onroerend goed in verhuurde staat verkre-
gen uit nalatenschappen) worden gewaardeerd tegen de getaxeer-
de verkoopwaarde in verhuurde staat.

eFFecten 
De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde, zijnde de 
beurswaarden per 31 december.

Voorziening ingegane pensioenen
Voor toekomstige aanspraken op toegezegde indexaties van reeds 
ingegane pensioenen is een voorziening gevormd, uitgaande van 
een levensverwachting van 15 jaar na de pensioendatum en een 
rekenrente van 4%.

Voorziening toeKomstige pensioen- 
Verplichtingen
In verband met het komende prepensioen van enkele medewerkers is 
een voorziening gevormd, gebaseerd op de prepensioenregeling.

grondslagen Voor de resultaatBepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben.

nalatenschappen
De nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de 
omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, 
derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden 
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

KostentoereKening
De KNRM volgt de VFI-aanbeveling voor toerekening van kosten voor 
beheer & administratie, met uitzondering van de kostensoort Directie 
(toegerekend als onderstaand). De directie is namelijk grotendeels belast 
met de uitvoering van de reddingtaak. Elk personeelslid behoort tot één 
van de volgende kostendragers: exploitatie stations, redders, Kust Veilig, 
Radio Medische Dienst, preventie & voorlichting, eigen fondsenwerving 
en beheer & administratie. De personeelskosten worden zo rechtstreeks 
toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten als-
mede de kantoor en algemene kosten worden toegerekend op basis van 
het aantal fte’s (full time equivalenten) van de beroepskrachten in één 
van deze categorieën (kostendrager) ten opzichte van het totale aantal 
fte’s van de beroepskrachten.
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Bij de verdeling is uitgegaan van de volgende verdeling van fte’s:

gemiddeld Fte 2011 2010

Directie, toegerekend als 
bovenstaand

1,0 1,0

Personeel, toegerekend 
aan:

- exploitatie stations 20,9 21,9

- redders 10,0 10,0

- Kust Veilig 1,8 0,1

- Radio Medische Dienst 1,0 1,0

- preventie & voorlichting 2,6 2,6

- eigen fondsenwerving 5,5 6,5

- beheer & administratie 9,1 8,7

51,9 51,8

Kostensoort toereKening

Raad van Toezicht 100% aan beheer en administratie

Directie 70% aan exploitatie stations, 20% aan 
fondsenwerving en 10% aan beheer 
en administratie

Algemeen secretariaat 100% aan beheer en administratie

ICT 100% aan beheer en administratie

Financiële administratie 100% aan beheer en administratie

Technische dienst 100% aan exploitatie stations

Operationele dienst 100% aan exploitatie stations

Schippers 100% aan redders

Communicatie 100% aan preventie en voorlichting

Fondsenwerving 100% aan fondsenwerving

Strandbewaking 100% aan Kust Veilig

Huisvesting en facilitair Naar rato, op basis van beroepskrach-
ten-fte’s aan de bestedingscategorieën

Kantoor en algemene kosten Naar rato, op basis van beroepskrach-
ten-fte’s aan de bestedingscategorieën

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de 
bestedingscategorieën:
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materiële Vaste actiVa
alle Bedragen x € 1.000

De boekwaarde van reddingboten, alle eigendom van de KNRM, bedraagt onveranderd € 1.000, aangezien de investeringen in het jaar van aanschaf direct als 
kosten worden geboekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsregel die RJ650 biedt. Uit de reddingboten zijn geen toekomstige kasstromen te 
verwachten. De gezamenlijke activa t.b.v. de doelstelling zijn per 31 december 2011 verzekerd voor € 59 miljoen.

Aanschaf-
waarde

01-01-11
Activering

2011
Investering

2011

Des- 
investering

2011

Aanschaf-
waarde

31-12-11

Cumulatief
afschrijving

01-01-11
Afschrijving

2012

Des- 
investering
afschrijving

Cumulatief
afschrijving

31-12-11
Boekwaarde

1-1-2011
Boekwaarde
31-12-2011

activa benodigd voor de doelstelling 
en voor de bedrijfsvoering

Reddingboten 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Grond stations 45 0 0 0 45 0 0 0 0 45 45

Boothuizen&bergplaatsen 8.759 0 0 65 8.694 5.587 633 57 6.163 3.172 2.531

Havenfaciliteiten 1.237 81 0 0 1.318 1.127 56 0 1.183 110 135

Rijdend materieel 4.377 248 0 0 4.625 3.871 255 0 4.126 506 499

Rijdend materieel Kust Veilig 0 0 68 0 68 0 7 0 7 0 61

Inventaris Kust Veilig 0 0 14 0 14 0 1 0 1 0 13

Auto's Kust Veilig 0 0 100 0 100 0 7 0 7 0 93

Activa in aanbouw 1.092 -329 736 0 1.499 0 0 0 0 1.092 1.499

subtotaal activa t.b.v. doelstelling 15.511 0 918 65 16.364 10.585 959 57 11.487 4.926 4.877

Hoofdkantoor 3.301 0 0 0 3.301 1.138 83 0 1.221 2.163 2.080

Grond 542 0 0 0 542 0 0 0 0 542 542

Kantoorinventaris 250 0 0 0 250 250 0 0 250 0 0

Werkplaatsinventaris 148 0 0 0 148 148 0 0 148 0 0

Auto's 473 0 110 107 476 311 74 100 285 162 191

subtotaal activa t.b.v. bedrijfsvoering 4.714 0 110 107 4.717 1.847 157 100 1.904 2.867 2.813

TOTALEN 20.225 0 1.028 172 21.081 12.432 1.116 157 13.391 7.793 7.690
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reserVes en Fondsen

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte 
termijn af te dekken. Volgens de uitgangspunten van het CBF 
kan hiervoor een reserve worden aangehouden van maximaal 
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder 
kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen 
personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten 
en de kosten voor fondsenwerving. Ultimo 2011 bedraagt de 
continuïteitsreserve 150% van de kosten van de werkorganisatie, 
zoals hierboven gekenschetst.

Saldo per 1 januari 8.798 7.836

Dotatie t.l.v. Reserve als bron van inkomsten 316 962

Saldo per 31 december 9.114 8.798

Reserve als bron van inkomsten  
De opbrengsten van de Reserve als bron van inkomsten worden 
noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op 
lange termijn

Saldo per 1 januari 49.627 50.549

Vrijval t.g.v. / dotatie t.l.v. Continuïteitsreserve -316 -962

Dotatie t.l.v. Reserve financiering activa doelstelling 49 164

Dotatie t.l.v. Reserve financiering activa bedrijfsvoering 54 61

Resultaatbestemming -3.187 -185

Saldo per 31 december 46.227 49.627

Reserve financiering activa doelstelling 
Het vermogen dat is vastgelegd in het kader van de doelstelling 
betreft de activa ten behoeve van de doelstelling, bestaande uit de 
reddingboten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwa-
gens, alsmede de boothuizen en bergplaatsen.

Saldo per 1 januari 4.926 5.090

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten -49 -164

Saldo per 31 december 4.877 4.926

Sinds 2009 zijn de effecten ingebracht in een besloten fondsen-
structuur voor gemene rekening. Deelnemers in de besloten 
fondsenstructuur zijn de stichting KNRM, stichting Helden der Zee-
fonds Prins der Nederlanden en stichting I.M. de Raath.

Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2011 bedraagt 
-0,8% (2010: 7,0%) en bestaat uit de volgende componenten:

dividend/ 
coupons/

interest

Koers- 
resultaten

totaal

Aandelen 394 -2.575 -2.181

Complementaire beleggingen 0 -61 -61

Vastrentende waarden 15 1.646 1.661

Overige (m.n. liquide middelen) 0 2 2

409 -988 -579

liQuide middelen

2011 2010

Kas 53 2

Banken 971 482

Vreemde valuta 1 3

1.025 487

eFFecten

De beurswaarde van de portefeuille bedraagt ultimo 2011  
€ 73,0 miljoen.

2011 2011 2010 2010

€ % € %

Aandelen 16.073 22,01 23.971 31,24

Complementaire beleggingen 10.460 14,32 7.654 9,97

Vastrentende waarden 46.371 63,50 45.023 58,67

Saldi beleggingsrekeningen 123 0,17 86 0,11

73.027 100,00 76.734 100,00

Het verloop van de afzonderlijke posten kan als volgt worden  
toegelicht:

aandelen
comple-

ment 
Belegging

Vastren-
tende 

waarden

Saldo per 1 januari 23.971 7.654 45.023

Aankopen 8.308 13.780 36.020

Verkopen -13.631 -10.913 -36.318

Koersresultaat -2.575 -61 1.646

Saldo per 31 december 16.073 10.460 46.371

actiVa als Belegging

2011 2010

onroerend goed (uit nalatenschappen verkregen)

Saldo per 1 januari 299 299

Ontvangsten 0 0

Saldo per 31 december 299 299

Financiele Vaste actiVa

leningen u/g 21 21

Vorderingen en oVerlopende actiVa

Voorschotten op stations en personeel

Voorschotten en kassen stations 451 402

Voorschotten personeel 10 2

461 404

Overige vorderingen

Nog te ontvangen vergoeding patiëntenvervoer 45 61

Vooruitontvangen facturen 3 556

Vooruitbetaalde overige kosten 608 7

Vorderingen uit subsidies 0 91

Omzetbelasting 66 54

Overige vorderingen 346 264

1.068 1.033
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Voorzieningen

Voorziening ingegane pensioenen 
Voor toekomstige aanspraken op toegezegde indexaties van 
reeds ingegane pensioenen is een voorziening gevormd. De 
voorziening is gebaseerd op een levensverwachting van 15 jaar na 
de pensioendatum en een rekenrente van 4%.

2011 2010

Saldo per 1 januari 421 445

Onttrekking -28 -24

Saldo per 31 december 393 421

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen  
In 2008 is een voorziening gevormd in verband met het prepensioen 
van enkele medewerkers.

Saldo per 1 januari 153 285

Onttrekking -8 -132

Saldo per 31 december 145 153

Langlopende schulden 2011 2010

lening Gemeente Huizen 160 200

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bijdragen en notariële schenkin- 6 4

Aflossing lening Gemeente Huizen 40 40

Contractuele verplichtingen 0 210

Te betalen belastingen en sociale lasten 168 146

Crediteuren 595 429

Pensioenverplichtingen 0 165

Overige te betalen posten 299 203

1.108 1.197

niet uit de Balans BlijKende Verplichtingen

2011

Bouw 2 boten Nikolaas-klasse (2012) 370

Saldo per 31 december 370

Fondsen op naam 
Onder de fondsen op naam zijn ultimo 2011 opgenomen: Stichting 
Helden der Zee-fonds Prins der Nederlanden, Stichting I.M. de 
Raath, Fonds W.H. Vermeulen, Fonds De Zeemanspot, Fonds mej. 
S.P.N. Wolff, Willems-Hendrix Fonds, Niemans-Schootemeijer 
Fonds, Johannes W.F. en Maria Jansen-Rosier Fonds, Marinus 
Cornelis Fonds, Coenraad Bot Fonds, Fonds N.N., Fonds Elzinga, 
Robert Jan van Holthe Fonds, Gerrit Krul Fonds, Paul Johannes 
Fonds, Reddersfonds,  Arty Wood Fonds, Arty & Sophia Wood 
Fonds, Springbokfonds, Venturnfonds, Evert en Alies Floor Fonds, 
Fonds Noordhollandsche van 1816, Folkert Fonds, Adolf Tack Fonds 
en de in 2011 opgerichte fondsen Peter van Dun Fonds, Fonds 
Stichting Van der Toorn en Bert & Anneke Knape Fonds. Het Fred 
Plesman Fonds is eind 2011 opgeheven. De afzonderlijke fondsen 
op naam worden nader toegelicht in de bijlage.

2011 2010

Saldo per 1 januari 18.031 17.597

Rendement 537 846

Nalatenschappen en schenkingen 628 350

Besteed aan doelstellingen fondsen -636 -762

Opheffing Fred Plesman Fonds -170 0

Resultaat Fondsen op naam 359 434

Saldo per 31 december 18.390 18.031

Investeringsfonds reddingboten 
In het investeringsfonds reddingboten zijn de opbrengsten uit nal-
atenschappen en schenkingen ondergebracht die een, de Redding-
maatschappij door derden opgelegde, verplichting tot bouw van 
een boot of boothuis bevatten.

Saldo per 1 januari 551 171

Onttrekking -257 -195

Toevoeging 70 575

-187 380

Saldo per 31 december 364 551

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en nog niet afgewerkte  
nalatenschappen 
Een berekening van de waarde van legaten en erfenissen bezwaard 
met vruchtgebruik is in november 2011 samengesteld. De contante 
waarde bedraagt € 3,7 miljoen per die datum en is in de balans als 
een P.M. post opgenomen.

Reserve financiering activa bedrijfsvoering 
De reserve financiering activa bedrijfsvoering betreft dat deel van 
het vermogen dat is vastgelegd in de activa ten behoeve van de 
bedrijfsvoering, bestaande uit het hoofdkantoor en de werkplaats, 
inclusief grond, inventaris en de auto’s.

2011 2010

Saldo per 1 januari 2.867 2.928

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten -54 -61

Saldo per 31 december 2.813 2.867
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Baten eigen FondsenwerVing 
alle Bedragen x € 1.000

2011 2010

Donateurbijdragen

aantal 
dona-
teurs Bedrag

aantal 
dona-
teurs Bedrag

Redders aan de Wal buitenland 960 29 1.478 44

Redders aan de Wal binnenland 79.790 2.474 78.595 1.970

Besteed aan doelstellingen fondsen 80.750 2.503 80.073 2.014

Giften, schenkingen en nalatenschappen 2011 2010

Sponsoring met bouwverplichting 0 135

Sponsoring zonder bouwverplichting 176 60

176 195

Notariële schenking met bouwverplichting 119 59

Notariële schenking zonder bouwverplichting 169 126

288 185

Nalatenschappen met bouwverplichting 73 440

Nalatenschappen zonder bouwverplichting 5.292 2.551

5.365 2.991

Sponsoring met bouwverplichting 0 135

Notariële schenking met bouwverplichting 119 59

Nalatenschappen met bouwverplichting 73 440

Totaal schenkingen met bouwverplichting 192 634

Hiervan opgenomen in Fondsen op Naam 122 59

Dotatie aan investeringsfonds reddingboten 70 575

Brutowinst verkoop artikelen 2011 2010

Opbrengst verkopen 26 157

Kostprijs verkopen 25 104

1 53

Opbrengst kerstkaartenactie 85 111

Kostprijs kerstkaartenactie 66 52

19 59

Brutowinst 20 112

Baten uit acties Van derden 2011 2010

Ontvangsten uit Sponsorloterij 10 11

suBsidies Van oVerheden 

Subsidie t.b.v. Radio Medische Dienst 19 29

Subsidie Prov. Friesland t.b.v. boothuis Vlieland 0 50

Subsidie Prov. Friesland t.b.v. boothuis Schiermonnikoog 50 0

Subsidie Rijkswaterstaat i.v.m. C2000 210 265

Correctie subsidie Rijkswaterstaat i.v.m. inrichting  
station Hansweert

-26 0

253 344

Baten uit Beleggingen 

Koersresultaat -990 4.768

Valutaverschillen 2 3

Ontvangen coupons 15 17

Ontvangen dividend 394 367

-579 5.155

oVerige Baten

Verkoop oud reddingmaterieel 91 185

Trainingen aan derden 8 20

Bonussen crediteuren 40 45

Verhuur aan derden 27 27

Overige baten -7 15

159 292
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lasten Besteed aan doelstellingen
alle Bedragen x € 1.000

Nieuwbouw reddingboten 
In 2011 zijn twee reddingboten van de Nikolaas-klasse aangekocht, te 
weten de reddingboot “Fred” voor het station Neeltje Jans Binnen en 
de reddingboot “Tjepke Ekkelboom” voor de reservevloot. Tevens zal 
in 2012 de eind 2011 aangekochte Atlantic75 onder de naam “Hen-
drika Pieternella” in dienst worden gesteld op Urk. Per 31 december 
2011 is een nieuw type reddingboot in ontwikkeling, te weten het type 
Noordhollandsche van 1816.

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

R&D reddingboten 35 126 0 35

Modificaties reddingboten 4 38 50 46

Nieuwbouw reddingboten 2.400 487 1.250 396

2.439 651 1.300 477

Exploitatie reddingboten, materieel en stations

A1. REDDINGBOTEN 1.264 1.360 1.162 1.313

A2.  GROOT ONDERHOUD REDDING-
BOTEN

611 393 479 432

A3. RIJDEND MATERIEEl 391 393 508 417

A4. BOOTHUIZEN EN BERGPlAATSEN 652 657 706 463

A5. REDDINGSTATIONS 1.173 1.068 1.210 897

A6.  VERWERVINGSKOSTEN WERKPlAATS 32 31 24 55

B. PERSONEElSKOSTEN 1.797 1.777 1.740 1.606

C. HUISVESTINGSKOSTEN 51 49 54 74

D. KANTOOR- EN AlGEMENE KOSTEN 226 258 210 228

E. AFSCHRIJVINGSKOSTEN 1.100 998 1.042 1.068

7.297 6.984 7.135 6.553

a1. VerwerVingsKosten reddingBoten

Reparatie en onderhoud 580 708 662 771

Aanschaffingen 84 56 50 58

Brandstof en smeermiddelen 600 596 450 484

1.264 1.360 1.162 1.313

a3. VerwerVingsKosten rijdend materieel

Reparatie, onderhoud en modificaties 358 323 445 364

Aanschaffingen 0 36 25 21

Brandstof en smeermiddelen 15 16 15 15

Belasting en heffingen 3 4 3 2

Assurantiekosten 15 14 20 15

391 393 508 417

a4. VerwerVingsKosten Boothuizen en Bergplaatsen

Reparatie en onderhoud 260 305 343 81

Aanschaffingen 100 62 100 73

Energiekosten 200 198 200 229

Belastingen en heffingen 45 49 35 44

Vervoer en stalling derden 14 4 1 9

Assurantiekosten 28 33 22 21

Overige kosten 5 6 5 6

652 657 706 463

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

a5. VerwerVingsKosten reddingstations

Vergaderingen en bijeenkomsten 90 85 80 97

Assurantiekosten 140 131 140 149

Persoonlijke veiligheidsmiddelen 435 278 492 133

Alarmeringskosten 25 40 25 12

Aanschaffingen 75 149 75 97

Reis- en verblijfkosten 195 205 170 199

Telefoonkosten 25 18 25 13

PR-kosten 8 10 10 9

CIS-project 20 19 18 29

Overige kosten 160 133 175 159

1.173 1.068 1.210 897

a6. VerwerVingsKosten werKplaats

Aanschaffing werkvoorraden 6 16 2 31

Reparatie/onderhoud inventaris 26 15 22 24

32 31 24 55

e. aFschrijVingsKosten

Rijdend materieel 310 256 265 281

Boothuizen 685 633 680 679

Havenfaciliteiten 42 56 37 58

Auto's 63 53 60 50

1.100 998 1.042 1.068

Beroepsredders en vrijwilligers

A. VERWERVINGSKOSTEN 847 735 845 803

B. PERSONEElSKOSTEN 797 767 738 732

C. HUISVESTINGSKOSTEN 21 20 23 31

D. KANTOOR- EN AlGEMENE KOSTEN 104 120 100 102

1.769 1.642 1.706 1.668

a. VerwerVingsKosten

Opleidingskosten vrijwilligers 443 343 431 433

Vrijwilligersvergoedingen 404 392 414 370

Havenfaciliteiten 847 735 845 803

Kust Veilig

A.  VERWERVINGSKOSTEN 183 138 350 162

B.  PERSONEElSKOSTEN 285 190 232 83

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 2 3 2 0

D.  KANTOOR- EN AlGEMENE 10 22 10 1

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 64 26 6 3

544 379 600 249
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Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

a.  VerwerVingsKosten

Opleidings- en wervingskosten 86 33 60 15

Reparatie en onderhoud 7 4 18 3

Brandstof 6 5 14 3

Aanschaffingen 55 32 210 90

Reis- en verblijfkosten 16 36 15 22

Overige kosten 13 28 33 29

183 138 350 162

e.  aFschrijVingsKosten

Rijdend materieel 30 7 0 0

Inventaris 7 1 0 0

Auto's 27 18 6 3

64 26 6 3

Radio Medische Dienst

A. VERWERVINGSKOSTEN 61 74 60 74

B. PERSONEElSKOSTEN 72 73 72 77

C. HUISVESTINGSKOSTEN 2 2 2 3

D. KANTOOR- EN AlGEMENE KOSTEN 10 12 10 10

145 161 144 164

a. VerwerVingsKosten

Vergoedingen artsen 53 51 51 55

Vergoeding telefoonkosten 2 2 2 2

Computer- en communicatiekosten 1 1 2 11

Overige kosten 5 20 5 6

61 74 60 74

Preventie en Voorlichting

A. VERWERVINGSKOSTEN 522 498 5 237

B. PERSONEElSKOSTEN 198 200 196 191

C. HUISVESTINGSKOSTEN 5 5 6 8

D. KANTOOR- EN AlGEMENE KOSTEN 27 31 26 26

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 5 6 5 6

757 740 238 468

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

lasten Besteed aan werVing Baten 
Kosten eigen fondsenwerving

A. VERWERVINGSKOSTEN 1.891 1.199 1.316 1.181

B. PERSONEElSKOSTEN 343 445 344 461

C. HUISVESTINGSKOSTEN 10 12 13 21

D. KANTOOR- EN AlGEMENE KOSTEN 49 68 57 68

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 5 3 5 5

2.298 1.727 1.735 1.736

a. VerwerVingsKosten

Donateurbehoud- en werving 1.400 660 810 852

Kosten gala 150 202 150 163

Verkoopkosten 11 7 6 25

Backofficekosten en overige 330 330 350 141

1.891 1.199 1.316 1.181

Kosten Van Beleggingen

A. VERWERVINGSKOSTEN 160 167 160 184

lasten Besteed aan Beheer en administratie

B. PERSONEElSKOSTEN 698 694 609 697

C. HUISVESTINGSKOSTEN 21 19 21 27

D. KANTOOR- EN AlGEMENE KOSTEN 113 110 107 91

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 83 83 83 83

915 906 820 898
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toelichting lastenVerdeling
alle Bedragen x € 1.000

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

personeelsKosten 

Salarissen beroepspersoneel 2.606 2.579 2.476 2.423

Salarissen lifeguards 165 96 155 69

Sociale lasten beroepspersoneel 391 380 355 354

Sociale lasten strandwachten 25 14 30 10

Pensioenpremies 611 805 551 671

Overrente pensioenregeling 0 35 0 25

Uitbetaalde pensioenen 127 106 105 109

Uitzendkrachten 80 5 40 0

Autokosten 0 0 2 2

Reis- en verblijfkosten 25 29 25 39

Overige personeelskosten 160 97 190 145

4.190 4.146 3.929 3.847

Bezoldiging directie 
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigings-componen-
ten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste 
evaluatie was in 2011.  
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de 
beloning volgt de KNRM de Adviesregeling Beloning Directeuren van 
Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels.

Algemeen directeur R.A. Boogaard heeft een contract voor onbepaal-
de tijd, 37,5 uur per week (voltijdse werkweek), gedurende geheel 
2011. De bezoldiging over 2011 en 2010 is als volgt uit te splitsen: 

2011 2010

Bruto loon/salaris 83 80

Vakantiegeld 6 6

13e maand 4 3

Totaal jaarinkomen 93 89

SV lasten (werkgeversdeel) 7 7

Belastbare vergoedingen 1 1

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 25 20

Overige beloningen 4 3

Totaal overige lasten en  
vergoedingen 37 31

Totaal bezoldiging 130 120

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

huisVestingsKosten

Onderhoud hoofdkantoor 10 17 10 62

Gas/water/electra hoofdkantoor 50 24 60 51

Beveiligingskosten hoofdkantoor 3 4 3 1

Belasting en heffingen hoofd-
kantoor 9 11 7 8

Overige kosten huisvesting 40 54 42 42

112 110 122 164

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2011 2011 2010

Kantoor en algemene Kosten

Aanschaffingen kantoorinventaris 12 5 5 14

Onderhoud/reparatie kantoor-
inventaris 18 17 15 15

leasekosten ICT 50 0 0 0

Aanschaffingen ICT 22 28 89 60

Onderhoud/reparatie ICT 3 5 17 0

licenties en ondersteuning ICT 50 38 25 53

Kantoorbehoeften en drukwerk 17 11 20 20

Abonnementen en contributies 13 12 13 9

Overige kosten kantoor 25 48 28 31

Portikosten 25 33 20 29

Telefoonkosten 75 77 75 92

Internetkosten 28 27 24 29

Accountantskosten 32 21 32 32

Advieskosten 50 139 50 55

Kosten Raad van Toezicht 8 11 8 8

Conferentiekosten 6 9 8 4

Deelname IMRF 25 32 27 21

Assurantiekosten 2 21 2 2

Schoonmaakkosten 20 18 25 18

Kantinekosten 10 12 10 9

Reis- en verblijfkosten bedrijfs-
voering 6 8 10 15

Autokosten bedrijfsvoering 5 6 8 6

Werkkostenregeling 36 34 0 0

Overige algemene kosten 1 9 10 4

539 621 521 526
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Bijlage: oVerzicht Fondsen op naam
alle Bedragen x € 1.000

1. stichting helden der zee-Fonds prins der nederlanden
De doelstelling, vastgesteld in de statuten van deze stichting bij 
haar oprichting in 1929, luidt als volgt:
Doel A: Het geven van een toeslag boven het hun krachtens de 
Zeeongevallenwet 1919 toekomend pensioen aan de weduwen en 
wezen van de leden der bemanning van de reddingboot “Prins der 
Nederlanden”.
Doel B: Het aanmoedigen van de redding van schipbreukelingen 
door het geven van beloning, tegemoetkoming of bewijzen van 
erkentelijkheid aan redders enzovoort.

2011 2010

Vermogen per 1 januari 1.684 1.684

Rendement -19 132

Besteed aan doelstelling 0 -132

Vermogen per 31 december 1.665 1.684

2. stichting i.m. de raath
De doelstelling, vastgelegd in de statuten van deze stichting, 
luidt als volgt: De ondersteuning van behoeftige oud-redders en 
nagebleven weduwen en kinderen van personen, woonachtig in 
Nederland, die het beroep van zeevarenden uitoefenden zomede 
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Deze doelstelling komt voort uit het testament 
van mejuffrouw I.M. de Raath, overleden op 4 oktober 1836.

Vermogen per 1 januari 1.678 1.678

Rendement -18 132

Besteed aan doelstelling 0 -132

Vermogen per 31 december 1.660 1.678

3. Fonds w.h. Vermeulen
De doelstelling, voortkomend uit het testament van de heer W.H. 
Vermeulen, overleden op 13 december 1965, luidt als volgt: Geërfd 
kapitaal als afzonderlijk fonds boeken en beheren, het kapitaal 
niet door onttrekkingen verminderen, eventuele kapitaalsverliezen 
uit de vruchten weer zoveel mogelijk aanzuiveren en de vruchten 
van het kapitaal besteden in het belang van de redders en/of oud-
redders en/of hun nabestaanden.

Vermogen per 1 januari 110 110

Rendement 5 4

Besteed aan doelstelling -5 -4

Vermogen per 31 december 110 110

4. Fonds de zeemanspot
In 1966 gesticht door overdracht van de helft van de bezittingen van 
de voormalige Stichting “De Zeemanspot” aan de KNRM, t.b.v. een 
afzonderlijk te administreren fonds op de volgende voorwaarden:     
a. het fonds zal worden genoemd “De Zeemanspot”;     
b. de opbrengsten moeten worden aangewend voor bestrijding van 
kosten, in de meest algemene zin, van het personeel van de KNRM, 
met inbegrip van ouderdomspensioenen, sociale voorzieningen en 
gratificaties voor oefen- en reddingtochten.

Vermogen per 1 januari 463 463

Rendement 20 17

Besteed aan doelstelling -20 -17

Vermogen per 31 december 463 463

5. Fonds mej. s.p.n. wolFF
Mej. Wolff overleed in 1966. Blijkens haar testament van 21 mei 
1955 werd destijds de K.N.Z.H.R.M. behoudens legaten, benoemd 
tot universeel erfgename. Testamentsbepaling: “onder den 
last uitsluitend de rente aan te wenden voor het uitkeren van 
verhoogde salarissen en pensioenen aan de bemanningen harer 
reddingboten”. 

Vermogen per 1 januari 1.078 1.078

Rendement 48 40

Besteed aan doelstelling -48 -40

Vermogen per 31 december 1.078 1.078

6. willems-hendrix Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer C. Willems, bij 
de aanvang van het fonds in 1998, luidt als volgt: Opbrengsten uit 
het fonds aanwenden ten behoeve van opleidingen van de redders 
van de KNRM, met dien verstande dat indien de noodzaak van 
opleidingen of het voorzien in de financiële middelen ten behoeve 
van opleidingen niet meer noodzakelijk is, zulks ter beoordeling 
van het bestuur van de KNRM, de dan nog in het fonds aanwezige 
gelden aan te wenden voor het bouwen van een reddingboot, die 
een in overleg met de schenker, danwel met zijn nakomelingen, vast 
te stellen naam zal dragen.

Vermogen per 1 januari 725 725

Rendement -38 85

Besteed aan doelstelling 0 -85

Vermogen per 31 december 687 725

7. niemans-schootemeijer Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer J.A.M.J. 
Niemans, bij de aanvang van het fonds in 1997, luidt als volgt: Het 
verlenen van financiële bijdragen ten behoeve van gepensioneerde 
of invalide bemanningsleden van haar reddingboten of hun 
nabestaanden.

Vermogen per 1 januari 246 246

Rendement 11 9

Besteed aan doelstelling -11 -9

Vermogen per 31 december 246 246

8. Fonds elzinga
Ter nagedachtenis aan de in 2000 overleden heer R. Elzinga is 
in 2005 dit fonds op naam ingesteld, waarin het door de KNRM 
geërfde vermogen is ondergebracht. Het fonds heeft als doel: 
De exploitatie van “Arie Visser” klasse reddingboten, de (mede-)
aanschaf van een boot van de Arie Visser klasse, waaraan de 
naam “Elzinga” zal worden verbonden en de (mede-)aanschaf 
van een nieuw te bouwen werkplaats ten behoeve van de KNRM 
te IJmuiden, waaraan eveneens de naam “Elzinga” zal worden 
verbonden. 

Vermogen per 1 januari 5.724 5.724

Rendement 250 212

Besteed aan doelstelling -250 -212

Vermogen per 31 december 5.724 5.724
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9. gerrit Krul Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer J. Krul, bij de 
aanvang van het fonds in 2006, luidt als volgt: De exploitatie van het 
reddingwerk van de KNRM op West-Terschelling en de bouw van 
een reddingboot met de naam Gerrit Krul voor het reddingstation 
West-Terschelling. Het fonds blijft minimaal 20 jaar bestaan, derhalve 
minstens tot 1 januari 2027, tenzij alsdan nog geen reddingboot is 
gebouwd met de naam “Gerrit Krul”. Dat zal dan alsnog geschieden.

Vermogen per 1 januari 1.279 1233

Nalatenschap 2 1

Rendement 56 45

Vermogen per 31 december 1.337 1.279

10. Fred plesman Fonds
De doelstelling, opgelegd door de initiatiefnemer tot het fonds 
zijnde de geliquideerde Pronto Stichting, bij de aanvang van het 
fonds in 2006, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot van 
het type Valentijn, genaamd “Fred Plesman”, zo mogelijk vóór het 
jaar 2010 doch anders spoedig daarna. Zodra de reddingboot “Fred 
Plesman” is voltooid, zal het fonds worden opgeheven.

Vermogen per 1 januari 416 401

Rendement 15 15

Besteed aan doelstelling -261

Opheffing -170 0

Vermogen per 31 december 0 416

11. paul johannes Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven), bij de aanvang van het fonds in 2006, luidt als volgt: De 
bouw van het boothuis te Noordwijk, genaamd “Boothuis Paul 
Johannes”.

Vermogen per 1 januari 467 454

Rendement 20 13

Vermogen per 31 december 487 467

12. reddersFonds
De doelstelling, vastgelegd door de initiatiefnemer tot het 
fonds, zijnde het Palace Hotel te Noordwijk, luidt als volgt: Het 
mogelijk maken en ondersteunen van projecten die rechtstreeks 
verband houden met het werk van de bij de KNRM werkzame 
vrijwilligers. Hierbij kan worden gedacht aan de bemanningskosten 
zoals opleiding, uitrusting, uurvergoeding, verzekeringen, 
aanhoudpremies en dergelijke. De KNRM zal al hetgeen zij uit het 
evenement KNRM Gala zal verkrijgen, nu of in de toekomst, onder 
de naam “Reddersfonds” registeren. 

Vermogen per 1 januari 1.835 1.502

Opbrengst KNRM Gala 421 278

Rendement 80 55

Vermogen per 31 december 2.336 1.835

13. springBoKFonds
Het Springbok Fonds is in 2007 ingesteld naar aanleiding van de 
ontvangst van een legaat uit de nalatenschap van mevrouw mr. 
H.S. Bok. Het fonds heeft als doel: De bouw van de reddingboot 
genaamd “Springbok”, zo mogelijk gestationeerd in de buurt 
van Delfzijl of lauwersoog, doch in ieder geval in de provincie 
Groningen of Friesland.

Vermogen per 1 januari 351 338

Rendement 15 13

Vermogen per 31 december 366 351

14. eVert en alies Floor Fonds
De doelstelling bij de aanvang van het fonds in 2008, in overleg met 
mevrouw A. Floor-Wieringa vastgelegd, luidt als volgt: De bouw van 
een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan gelijkwaardig 
- met de naam “Evert Floor”.

Vermogen per 1 januari 0 87

Periodieke schenking 40 40

Rendement 1 4

Besteed aan doelstelling -41 -131

Vermogen per 31 december 0 0

15. Fonds noordhollandsche Van 1816
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting 
Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het 
fonds in 2008, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot met de 
naam “Noordhollandsche van 1816”.

Vermogen per 1 januari 1.693 1.633

Rendement 75 60

Vermogen per 31 december 1.768 1.693

16. adolF tacK Fonds
Het Adolf Tack Fonds is in 2009 ingesteld in verband met de 
testamentaire verplichting uit de nalatenschap van mevrouw drs. 
A.C.M. Tack. Het fonds heeft als doel: De financiële ondersteuning 
van opleidingen voor technisch personeel van de KNRM.

Vermogen per 1 januari 135 130

Nalatenschap 48 0

Rendement 8 5

Vermogen per 31 december 191 135

17. Venturn Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Venturn B.V., bij de 
aanvang van het fonds in 2008, luidt als volgt: De exploitatie van 
het reddingwerk van de KNRM op Hansweert.

Vermogen per 1 januari 41 30

Sponsoring 10 10

Rendement 2 1

Vermogen per 31 december 53 41
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18. FolKert Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven) bij de aanvang van het fonds in 2009, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot met de naam “Folkert” en voorts de 
exploitatie van deze reddingboot.

2011 2010

Vermogen per 1 januari 29 14

(Periodieke) schenkingen 15 14

Rendement 2 1

Vermogen per 31 december 46 29

19. marinus cornelis Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W.B. van 
Zantvliet-Waterdrinker, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt 
als volgt: Gelden aanwenden ten behoeve van de (meebetaling 
aan) de aanschaf van een reddingboot type Atlantic 75, met dien 
verstande dat indien dit type reddingboot niet meer aangeschaft 
wordt danwel kan worden, de dan in het fonds aanwezige gelden 
mogen worden aangewend voor (meebetaling) aan de aanschaf van 
een andere reddingboot.

Vermogen per 1 januari 27 21

Periodieke schenking 5 5

Rendement 1 1

Vermogen per 31 december 33 27

20. johannes w.F. en maria jansen-rosier Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W. 
Jansen, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt: gelden 
aanwenden ten behoeve van station Scheveningen in de ruimste zin 
van het woord.

Vermogen per 1 januari 23 22

Periodieke schenking 1 0

Rendement 1 1

Vermogen per 31 december 25 23

21. Bert & anneKe Knape Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw J.A. 
Knape-van Oordt, bij de aanvang van het fonds in 2011, luidt 
als volgt: gelden aanwenden ten behoeve van de bouw van een 
reddingboot van het type Nikolaas met de naam “Bert en Anneke 
Knape”.

Vermogen per 1 januari 0 0

Periodieke schenking 40 0

Rendement 0 0

Vermogen per 31 december 40 0

22. Fonds stichting Van der toorn
De doelstelling, vastgelegd door het bestuur van de Stichting 
Van der Toorn bij de aanvang van het fonds in 2011, luidt als 
volgt: gelden aanwenden ten behoeve de ondersteuning van het 
reddingstation te Scheveningen in de ruimste zin van het woord.

Vermogen per 1 januari 0 0

Periodieke schenking 25 0

Rendement 0 0

Vermogen per 31 december 25 0

23. roBert jan Van holthe Fonds
Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar 
aanleiding van de ontvangst van een legaat uit de nalatenschap 
van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot “Edzard Jacob” en de exploitatie van het 
reddingstation te Schiermonnikoog.

Vermogen per 1 januari 23 21

Periodieke schenking 1 1

Rendement 1 1

Vermogen per 31 december 25 23

24. peter Van dun Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer P.J.M. van 
Dun  bij de aanvang van het fonds in 2011, luidt als volgt: gelden 
aanwenden ten behoeve van de bouw van een reddingboot van het 
type Nikolaas met de naam “Ineke van Dun-de Meester.”

25. arty wood Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij de 
aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt: Het vermogen en de 
opbrengst over dit vermogen aan te wenden voor een reddingboot 
of reddingmateriaal in de ruimste zin van het woord.

26. arty & sophia wood Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij 
de aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt: Het vermogen en 
de opbrengst over dit vermogen aan te wenden ten behoeve van 
overlevingspakken en andere reddingsmiddelen van de redders 
van de KNRM-reddingstations van Westkapelle, Veere en/of 
Scheveningen.

27. coenraad Bot Fonds
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer C. Bot, bij de 
aanvang van het fonds in 2005, luidt als volgt: opbrengst aan te 
wenden ten behoeve van station Den Helder in de ruimste zin van 
het woord.

28. Fonds n.n.
De doelstelling van het fonds luidt als volgt: Indien en zodra 
de middelen van het fonds dat toelaten en de behoefte van 
de Redding Maatschappij daartoe aanleiding geeft, dienen 
de middelen te worden aangewend voor de bouw van enkele 
reddingboten.

De onder 24 tot en met 28 genoemde fondsen hebben ieder 
een vermogen lager dan € 25.000 en worden gecomprimeerd 
weergegeven:

Vermogen per 1 januari 4 3

(Periodieke) schenking 20 1

Rendement 1 0

Vermogen per 31 december 25 4
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controleVerKlaring Van de 
onaFhanKelijKe accountant
aan: de directie en de raad van 
toezicht van stichting Koninklijke 
nederlandse redding maatschappij.

VerKlaring BetreFFende de geconsolideerde 
jaarreKening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening 
2011 van Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te 
IJmuiden gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit 
de geconsolideerde balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde 
staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opge-
nomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

VerantwoordelijKheid Van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van 
de geconsolideerde jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslag-
geving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). De directie is tevens ver-
antwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten.

VerantwoordelijKheid Van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de gecon-
solideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan 
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen 
van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met 

inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de geconsolideerde jaarre-
kening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van 
de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van 
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-
geving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de geconsolideerde jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie vol-
doende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij per 31 december 2011 
en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

VerKlaring BetreFFende het jaarVerslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanlei-
ding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fond-
senwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de geconsolideerde jaarrekening.

Den Haag, 26 maart 2012
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
H.A. van Scheijndel-Eelderink RA
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reddingVloot
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48 boothuizen en bemanningverblijven

3 waterdichte lanceervoertuigen 

11 waterdichte tractoren

17 bootwagens en boottrailers

19 Kusthulpverleningsvoertuigen

1 vrachtwagen voor logistieK

4 terreinauto’s t.b.v. strandbewaKing

14 hijsKranen en taKels t.b.v. reddingboten

8 pontons en loopbruggen

22 gasolie-waltanKs met pompinstallatie

april 2012
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NIKOlAAS KlASSE
Nikolaas Wijsenbeek* 2009 Huizen
KBW 1910* 2009 Dordrecht
Oranje* 2010 Veere
Evert Floor* 2010 Elburg
Fred* 2011 Neeltje Jans
Tjepke Ekkelboom* 2011 reserve
In aanbouw* 2012 Medemblik
In aanbouw* 2012 lelystad
9,0 x 2,9 x 0,5 m, 2 x 250 pk, 34 knopen
20 geredden, 3 bemanning
(afwijkend model, gelijke afmetingen)
Johanna Margaretha* 2003 Den Oever
DRB 49 2005 Dordrecht

ATlANTIC KlASSE
John Stegers* 1994 lemmer
Rien Verloop* 1996 Enkhuizen
Maria Hofker* 2004 Ameland-Nes
Edzard Jacob* 2004 Schiermonnikoog
Hendrik Jacob* 2004 Marken
Huibert Dijkstra* 2004 Vlieland
Koen Oberman* 2005 Callantsoog
Francine Kroesen* 2005 Oudeschild
Maria Paula* 2006 reserve
Griend* 2006 Ouddorp
Palace Noordwijk* 2006 lauwersoog
Veronica* 2007 Harlingen
Neeltje Struijs* 2007 Stellendam
Corrie Dijkstra-van Elk* 2007 reserve
Baron van lynden* 2008 Ouddorp
Dolfijn* 2008 Petten
Engelina* 2008 reserve
Hendrika Theodora* 2008 Hindeloopen
Hendrika Pieternella* 2012 Urk
De Gooier Medemblik
’t Span Andijk
Blaricum 1 Blaricum
Anna Jacoba Blaricum
6,5 x 2,2 x 0,7 m, 2 x 70 pk, 30 knopen
12 geredden, 3 bemanning

FlOAT KlASSE
Tonijn 1991 Terschelling-Paal 8
Beluga 1991 Scheveningen
leng 1992 reserve
Zalm* 1992 De Koog
Steur 1993 reserve
Heek 1993 reserve
Forel 1994 Breskens
Fint 1992 reserve
Meun 1992 reserve
Meerval 1996 Vlieland
5,1 x 2,0 x 0,3 m, 50 pk, 25 knopen
5 geredden, 3 bemanning

ARIE VISSERKlASSE
Arie Visser* 1999 West-Terschelling
Koning Willem I* 1999 Schiermonnikoog
Zeemanshoop* 2000 Breskens
Koopmansdank* 2001 Neeltje Jans
Koos van Messel* 2003 IJmuiden
Anna Margaretha* 2004 Ballumerbocht
Jeanine Parqui* 2006 Hoek van Holland
Joke Dijkstra* 2007 Den Helder
Kitty Roosmale Nepveu* 2008 Scheveningen
Antoinette* 2009 Stellendam
18,8 x 6,1 x 1,05 m, 2 x 1.000 pk, 32 knopen
120 geredden, 6 bemanning

JOHANNES FREDERIK KlASSE
Jan van Engelenburg* 1990 Hansweert
Graaf van Bylandt* 1996 Vlieland
Jan en Titia Visser* 1996 Eemshaven
Kapiteins Hazewinkel* 1997 Urk
Christien* 1993 Reserve
Dorus Rijkers* 1997 Reserve
14,4 x 5,4 x 0,75 m, 2 x 680 pk, 34 knopen
75 geredden, 4 bemanning

VAlENTIJNKlASSE
Valentijn* 1990 Reserve
Beursplein 5* 1992 De Cocksdorp
Adriaan Hendrik* 1992 Egmond aan Zee
Annie Jacoba Visser* 1993 lauwersoog
Donateur* 1993 Wijk aan Zee
Anna Dorothea* 1994 lemmer
Annie Poulisse* 1995 Zandvoort
Alida* 1995 Hindeloopen
Wiecher en Jap Visser-Politiek* 1996 Harlingen
Watersport-KNWV* 1997 Enkhuizen
Frans Verkade* 1997 Marken
De Redder* 2001 Katwijk aan Zee
Winifred lucy Verkade-Clark* 2002 Cadzand
Frans Hogewind* 2003 Terschelling-Paal 8
Uly* 2003 Westkapelle
George Dijkstra* 2005 Ter Heijde
Paul Johannes* 2007 Noordwijk aan Zee
10,6 x 4,1 x 0,75 m, 2 x 430 pk, 34 knopen
50 geredden, 4 bemanning

* Deze reddingboten werden de KNRM geschonken.
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het Knrm-eFFect
= € 2,22 Voor elKe gedoneerde euro

Aan elke euro die aan de KNRM wordt gedoneerd voegen de 
KNRM en de vrijwilligers € 2.32 extra waarde toe. Dit zijn niet-
zichtbare financiële resultaten die worden behaald door:
•	 belangeloze vrijwilligersinzet
•	 beperken van schade bij het uitvoeren van reddingen
•	 opleiden van redders

In het toegevoegde waarde overzicht is de KNRM uitgegaan van 
de financiële vervangingswaarde van het vrijwilligerswerk. Dat 
wil zeggen, de waarde van een uur vrijwilligerswerk op basis van 
het uurloon dat betaald zou moeten worden aan een betaalde 
werknemer om hetzelfde werk te doen.

de impact op de samenleVing Van het uitge-
Voerde reddingwerK
Door mensen te helpen of te redden op zee wordt vervolg-
schade en persoonlijk leed voorkomen. Er is voor het model 
een schatting gedaan van de waarde van have en goed die 
werd gered. De waarde van een mens is echter niet in geld 
uitgedrukt en daarom niet opgenomen in de tabel. Dat geldt 
eveneens voor de letselschade die is voorkomen. Uitgangs-
punt voor de schatting van de schadebeperking is dat wan-
neer de KNRM geen reddingactie had verricht er een schade 
van tenminste 10% van het verzekerde bedrag zou zijn 
ontstaan.

sinds 2006 hanteert de Knrm een berekeningsmodel om 
de impact van de organisatie op de samenleving te kunnen 
meten. dit expanded Value added statement (eVas-model) 
levert een toegevoegde waarde van elke gedoneerde euro 
aan de Knrm. met dit Knrm-effect - tot uiting gebracht in 
euro’s - tracht de Knrm verantwoording af te leggen over 
de mate van effectiviteit. 

1    Totale kosten, excl. opleidingskosten.
2    Schadebeperking 
4    Opleidingskosten
5    Vrijwilligerswaarde
7    Financiële output van de organisatie.
8    Sociale output van de organisatie.
9    De totale output van de organisatie.

A    Financiële waarde van extern gekochte goederen en 
services. Alle kosten, excl. salaris, belasting, trainingen, 
afschrijvings- en kapitaal(interest)kosten.

B   Financiële bijdrage aan de toegevoegde waarde.
C    Sociale (vrijwilligers-) bijdrage aan de toegevoegde 

waarde.
D    Totale toegevoegde waarde: de  Expanded Value  

Added Statement (EVAS).
E    Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en diensten, 

genereerde de organisatie € 0,76 financiële toegevoeg-
de waarde. 

F    Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en services, 
genereerden vrijwilligers € 1,46 sociale toegevoegde 
waarde. 

G    Voor elke gedoneerde euro geïnvesteerd in goederen 
en diensten, genereerde de KNRM in totaal € 2,22 toe-
gevoegde waarde.
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uitgeBreid toegeVoegde waarde oVerzicht 2011
expanded Value added statement (eVas, by laurie mook, canandian co-operative association)
alle Bedragen x € 1.000

toegeVoegde waarde Financieel sociaal gecomBineerd

Output Primair Directe diensten 13.014 1 Schadebeperking 11.025 2 24.039 3=1+2

Secundair Opleidingskosten 343 4 Vrijwilligerstijd 7.080 5 7.423 6=4+5

totaal 13.357 7=1+4 18.105 8=2+5 31.462 9=3+6

Goederen en diensten (excl. salaris, training, kapitaalkosten) 7.576 A 7.080 5 14.656 A+5

totaal toegeVoegde waarde 5.781 B 11.025 C 16.806 D=B+C

ratio: toegeVoegde waarde/inKopen 0,76 E=B:A 1,46 F=C:A 2,22 G=D:A

Verdeling toegeVoegde waarde Financieel sociaal gecomBineerd

Werknemers Personeelskosten 3.930 3.930

Vrijwilligers Training en ontwikkeling 343 343

Vrijwilligersvergoedingen 392 392

Maatschappij Redding en hulpverlening 11.025 11.025

Organisatie Afschrijving 1.116 1.116

Bestuur & commissies  
(vrijwilligers)

PR & kantoor (vrijwilligers)

Financiële bijdrage van vrij-
willigers (ongedeclareerde 
kosten)

totaal toegeVoegde waarde 5.781 B 11.025 C 16.806 D

>>
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schade VoorKomen in 2011
alle Bedragen x € 1.000

2011 waarde € totaal €

Beroepsvaart

Diverse beroepsmatige scheepvaart 176 130.000 22.880.000

Medische evacuaties 52 17.500 910.000

Radio medische adviezen 739 17.500 12.932.500

totaal BeroepsVaart en rmd 36.722.500

Pleziervaartuigen

Zeiljachten 698 85.000 59.330.000

Motorjachten 166 45.000 7.470.000

Sportvisboten en motorboten 149 15.000 2.235.000

Catamarans en zeilboten 102 15.000 1.530.000

Surfers 197 4.000 788.000

Kano's 16 4.000 64.000

Overige diensten 211 10.000 2.110.000

totaal watersport 73.527.000

totaal gemiddelde waarde 2011 110.249.500

schadeBeperKing 2011 = 10% Van totale gemiddelde 11.024.950

Waarde geredde mensenlevens

Totaal aantal geredden 3.299

levensreddende acties 1% van totaal gered- 32,99

Uit gevaar bevrijd 329,9

Geholpen personen 2.936

Niet gered (verdrinking, reanimatie, ongeval) 8

Vrijwilligerswaarde 2011

VrijwilligersFunctie
geschat 

uurloon

aantal 
Vrijwil-

ligers 

gemiddeld 
gegeVen tijd 

(uren) totaal uren totaal €

Bestuurlijk

bestuursleden € 90,00 7 100 700 63.000

plaatselijke commissies € 60,00 166 175 29.050 1.743.000

adviseurs/specialisten € 60,00 14 125 1.750 105.000

Operationeel

(plv.) schippers € 35,00 172 250 43.000 1.505.000

motordrijvers € 30,00 28 250 7.000 210.000

opstappers € 25,00 632 200 126.400 3.160.000

Ondersteuning

PR-vrijwilligers € 30,00 28 125 3.500 105.000

EHBO-instructeurs € 30,00 34 75 2.550 76.500

Kantoor/werkplaats vrijwilligers € 25,00 15 300 4.500 112.500

totaal 2011 218.450 7.080.000

Gemiddeld uurloon € 32,41 

* Het totaal aantal vrijwilligers hoeft niet overeen te komen met het totaal aantal vrijwilligers bij de KNRM, omdat 
sommige vrijwilligers in verschillende functies actief kunnen zijn.
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help de redders…

redder aan de wal
De donateurs van de KNRM krijgen de benaming ‘Red-
der aan de wal’ mee. De Redders aan de wal zorgen 
voor een vaste inkomstenbron. Bovendien helpen 
de Redders aan de wal de naamsbekendheid van de 
KNRM te vergroten.

schenKingen en nalatenschappen
Op uiteenlopende manieren kan de KNRM gesteund 
worden met een eenmalige schenking. Dat kan een 
schenking in geld zijn, maar ook in natura. Veel schen-
kingen aan de KNRM worden bij testament geregeld. 
Schenkingen vormen voor de Redding Maatschappij 
een belangrijke bron van inkomsten. Uit deze vorm van 
ondersteuning heeft de KNRM in de afgelopen jaren 
tal van nieuwe reddingboten kunnen financieren. De 
naamgeving van de boten is altijd verbonden aan de 
bron waaruit het geld voor de bouw afkomstig is.

de Koninklijke nederlandse 
redding maatschappij wordt 
uitsluitend door vrijwillige 
bijdragen in stand gehouden. 
de Knrm ontvangt geen 
exploitatiesubsidies van de 
overheid. zonder de steun van 
redders aan de wal (donateurs), 
schenkers en erflaters kunnen 
de redders hun werk niet doen. 
wilt u ze daarbij helpen? 
er zijn verschillende manieren 
om de Knrm te steunen.

notariële schenKingen
U kunt bij notariële akte laten vastleggen dat u gedurende 
tenminste vijf jaren een periodieke uitkering doet aan 
de KNRM. Het jaarlijkse bedrag van zo’n schenking is als 
persoonlijke verplichting in ieder geval aftrekbaar van het 
belastbaar inkomen.

Fondsen op naam
U kunt laten vastleggen dat uw schenking aan de KNRM 
in een speciaal fonds wordt gestort, waaraan u uw naam 
of die van een ander kunt verbinden. Het rendement 
van dit zogenaamde ‘fonds op naam’ kan een speciaal 
doel binnen de Redding Maatschappij dienen. Dat kan 
bijvoorbeeld de aanschaf van overlevingspakken of het 
onderhouden van een compleet reddingstation zijn. Het 
fonds wordt beheerd door de KNRM. Op deze manier kan 
het fonds, met de naam die u dierbaar is, lange tijd blijven 
bestaan binnen de KNRM.

loFFelijKe initiatieVen
Veel donateurs van de KNRM, maar ook buitenstaanders, 
grijpen gelegenheden als jubilea en bedrijfsvernieuwin-
gen aan om iets voor de Redding Maatschappij te doen. In 
de vorm van een collecte of andere inzamelingsacties.

BunKerBootjes
De KNRM heeft 1.000 bunkerbootjes uitgezet in Neder-
land. Deze bunkerbootjes kunnen als fooienpot voor de 
KNRM op tal van plaatsen worden neergezet. Aan een 
plaatsing van een bunkerbootje zijn voorwaarden verbon-
den die u kunt opvragen bij de KNRM. De bootjes blijven 
eigendom van de Redding Maatschappij.

het Knrm-reddersgala
Speciaal voor bedrijven die in een bijzondere ambiance 
hun netwerk willen verruimen en tegelijkertijd de KNRM 
willen steunen. Bel voor meer informatie de KNRM 0255 
548454 of kijk op de website www.reddersgala.nl.

BedrijFssponsoring
De KNRM komt graag in gesprek met bedrijven die de 
KNRM willen sponsoren. Sponsoring van een reddingsta-
tion of een specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering 
geniet de voorkeur.



Het jaarverslag kan onmogelijk een volledige 
weergave zijn van alle activiteiten die de 
KNRM in het afgelopen jaar heeft ontplooid. 
Daarom wordt aan donateurs vier keer 
per jaar een verslag gestuurd en wordt op 
de websites dagelijks actuele informatie 
toegevoegd.

Op die manier legt de KNRM vrijwel continu 
verantwoording af over de besteding van 
gedoneerd geld. En waar het kan wordt 
aangekondigd welke investeringen gedaan 
moeten worden in de nabije toekomst.

CBF keurmerk
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is houder van het keurmerk voor verantwoorde werving 

en besteding van gedoneerde gelden, toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Hertoetsing 

vond in 2011 plaats, zonder aanmerkingen.

rangsChikking anBi
De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling 

van schenk- en erfbelasting onder het 0%-tarief.

CertiFiCering isO 9001
De KNRM is houder van het certificaat ISO 9001 voor fondsenwerving en ondersteuning aan de stations op 

het gebied van: werving, kwaliteit en zorg van en voor medewerkers, operationele gereedheid en materieel-

beheer. Deze certificering betreft de bedrijfsprocessen van het hoofdkantoor en de werkplaats in IJmuiden.

gOed geïnFOrmeerd
 vOOraF en aChteraF

de vaste COmmuniCatiekanalen van de knrm Bestaan uit:
•	 www.knrm.nl – dagelijks actueel, informerend, wervend en attractief.
•	 www.knrmlifeguards.nl – dagelijks wervend en bindend voor lifeguards, informerend.
•	 De Reddingboot – informerend achteraf en vooraf, wervend, vier keer per jaar.
•	 De Stopzak – intern informerend naar vrijwilligers en oud redders, twee keer per jaar.
•	 E-nieuwsbrieven – extern maandelijks en intern wekelijks, informerend vooraf en wervend.
•	 www.facebook.com/knrm – dagelijks actueel, informerend en wervend.
•	 www.twitter.com/knrm – dagelijks actueel, informerend en wervend.
•	 www.youtube.com/knrm – attractief, informerend en wervend.

de knrm communiceert veel met diverse doelgroepen. intern 
met vrijwilligers en donateurs. extern met belanghebbenden 
en publiek. dit jaarverslag is informerend en verantwoordend 
achteraf maar ook vooruitkijkend.



opstapper rein snoek: 
“Voor dit soort acties 
ben ik bij de knrm 
gegaan.”

Urk_28 jUni 2011_Wind VariabeL 1 
inZet reddingboten WiLLemtje en 
kaPiteins HaZeWinkeL  

De knrM vaart altijd, ongeacht de mel-
ding. toch zijn niet alle meldingen gelijk. 
rein snoek, opstapper bij het reddingstati-
on Urk, kan erover meepraten. “soms loop 
je nóg een tandje harder dan anders.”

Het was dinsdagmiddag tegen drieën – Rein 
was gewoon aan het werk – toen de pieper een 
‘scheepvaartbrand’ meldde. “Zo hard ik kon, 
fietste ik naar een autogarage op enkele hon-
derden meters van mijn werk. Toen ik aankwam, 
kwam ook opstapper Wolter aanfietsen. Samen 
sprongen we bij Willem, de garagehouder, in de 
auto en zijn we naar het boothuis gereden. Daar 
aangekomen scheidden als vanzelf onze wegen: 
Willem – de plaatsvervangend schipper – sprong 
met Wolter aan boord van de grote reddingboot 
Kapiteins Hazewinkel, om daar alvast alles op te 
starten. Ik trok direct mijn pak aan en bemande 
de kleinere reddingboot Willemtje, die bij dit 
soort gevallen altijd vooruit wordt gestuurd voor 
de eerste hulp.” Terwijl Rein een kort moment 

op collega’s wachtte, informeerde hij bij Wolter 
of er al meer gegevens bekend waren. “Scheepje 
zit bij de Ketelbrug, tien man aan boord!”, riep 
zijn maat hem toe. Met Dirk aan het roer, Sjoerd 
aan de communicatie en Rein als navigator voer 
de Willemtje volle kracht de haven uit, terwijl 
de Kapiteins Hazewinkel achterbleef om op de 
tevens gewaarschuwde brandweer te wachten. 
“Direct buiten de haven kregen we het scheepje 
in het vizier. Er was een enorme rookontwikke-
ling te zien.” 
Tijd voor nader overleg tussen de drie redders  
was er niet. Ook niet toen bij aankomst bleek 
dat zich aan boord van het veertien meter lange 
jacht een groep verstandelijk gehandicapte 
mensen  
bevond … “Ik zie ze nog zitten: met z’n allen op 
een kluitje op de voorpiek, terwijl het achter-
schip dichtzat van de rook.” Dirk manoeuvreerde 
de Willemtje langszij het jacht om Rein af te 
zetten. “De drie begeleiders waren zichtbaar 
opgelucht dat we er waren. Van de gasten had 
ik de indruk dat ze lang niet allemaal konden 
inschatten hoe ernstig de situatie was. Com-
municeren met deze mensen bleek onmogelijk, 
maar daar was toch geen tijd voor. Sjoerd en 

Dirk waren ook overgesprongen (de Willemtje 
lag langszij vastgeknoopt, red.) en we begonnen 
direct met het evacueren van de groep. Zonder 
overleg; het was gewoon pakken wat we pakken 
konden!”
Binnen enkele minuten was de hele groep van 
boord. Op dat moment kwam ook Post Water-
sport (berger) aan met een brandbluspomp, snel 
daarna gevolgd door de Kapiteins Hazewinkel. 
De Willemtje voer met de geredden terug naar 
Urk, alwaar de groep in het bemanningsverblijf 
werd opgevangen. “Toen de Kapiteins Haze-
winkel even later de haven binnenvoer met opzij 
de zwaar gehavende kruiser, stond de groep op 
de kant te applaudisseren. Blijkbaar had de hele 
situatie toch indruk op hen gemaakt en wilden 
ze ons op deze manier bedanken.” De man-
nen zelf kijken ook met veel voldoening op de 
actie terug. “Bij dit soort acties slaan we elkaar 
steevast op de schouder, als een simpel gebaar 
van ‘we hebben het weer geflikt’. Want laten we 
eerlijk zijn: al die bootjes die wij per jaar op sleep 
nemen, zijn prima. Maar voor dit soort acties ben 
ik bij de KNRM gegaan!” 
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