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Thema

>ZEEWAARDIG>>>

Een schip is vaak zo zeewaardig als haar bemanning. Voor de 
KNRM een uiterst belangrijk element. Veel vrijwilligers, die de 
reddingboten bemannen, zijn van oorsprong geen zeeman. 
Daarom krijgen zij veel opleidingen en trainingen om veilig naar 
zee te gaan en behouden terug te keren. Zeewaardigheid van 
de bemanning bouw je echter niet alleen met cursussen, maar 
ook door de gelegenheid te bieden veel te varen. Ieder vaaruur 
helpt de vrijwilliger zeewaardiger te worden. 

Wanneer het stormt en de zee zich wreed en onberekenbaar 
toont, heb je ontegenzeggelijk een zeewaardig schip nodig, 
dat sterk en stabiel is. Het heeft in 2009 fi guurlijk gestormd. 
De fi nanciële crisis heeft menig onzeewaardig schip doen 
vergaan. De KNRM is gebleken zeewaardig te zijn en bestand 
tegen de klappen die je bij een storm oploopt.
Zeewaardigheid heeft zich getoond in stabiliteit. Het redding-
werk is onverminderd doorgegaan. De continuïteit daarvan is 
niet in het geding. Het drijfvermogen is in 2009 niet aangetast. 
Waar de KNRM in 2008 een deuk opliep in haar vermogenspo-
sitie, is die 
in 2009 enigszins, maar niet volledig hersteld. De sterkte is 
echter zodanig, dat de zeewaardigheid niet is aangetast. Toch 
heeft de KNRM voor de toekomst haar beleid bijgesteld en 
moet de organisatie minder afhankelijk worden van het reserve 
drijfvermogen in de vorm van het kapitaal. Intensivering van de 
fondsenwerving is daarom essentieel.

Om de zeewaardigheid te inspecteren en - waar het nodig is en 
kan - verbeteren, heeft de KNRM sinds 2005 haar bedrijfspro-
cessen aan ISO-certifi cering onderworpen. De daarbij behoren-
de prestatie-indicatoren geven een beeld van de normen die de 

KNRM zich oplegt om het reddingwerk te garanderen en de 
kwaliteit daarvan op hoog niveau te houden.

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar

1.100 mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig in voor de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Niet elke dag, 
maar wel heel veel dagen per jaar. Voor échte reddingen en 
dankbare hulpverleningen. Maar ook voor onderhoud aan het 
materieel en voor opleidingen en oefeningen om voorbereid te 
zijn. De vergoeding die zij ontvangen bedraagt € 1,25 per uur 
en, als het meezit, een warme dankbare hand van iemand die 
geholpen werd.
En juist om dat laatste is het de meesten te doen. Die ene succes-
volle redding of die hulpverlening, die veel ellende heeft voorko-
men, doet veel meer dan een paar euro’s in de bemanningpot. Die 
belangrijke drijfveer om vrijwilligerswerk te doen is van onschat-
bare waarde.

Vrijwilligerswerk is professioneel

Bij de KNRM wordt ‘professioneel’ vertaald in vakmanschap en 
zeemanschap. Vakmanschap heeft niets te maken met betaald 
of onbetaald werk. Dat heeft te maken met ervaring, levens-
wijsheid, kennis en passie. Hart voor de zaak. Zeemanschap en 
professionaliteit komen met de jaren. Je wordt niet als redder 
geboren, maar het helpt wel als je er van jongs af aan mee 
wordt grootgebracht. Het is een grote uitdaging om voor de 
toekomst van de KNRM de kennis en ervaring van professionele 
vrijwilligers door te geven aan nieuwe, jonge en enthousiaste 
vrijwilligers. Een deel van die kennis kun je onderwijzen, maar 
een groter deel alleen ervaren.

KNRM 185 jaar

Op 11 november 2009 bestond de KNRM offi cieel 185 
jaar. Wat in 1824 begon met 14 reddingstations en een 
bescheiden aantal roeireddingboten, is gegroeid naar 42 
reddingstations met 70 reddingboten. Onveranderd bleef de 
verankering van de KNRM in de samenleving. In kustplaatsen 
door de inzet van duizenden vrijwilligers en elders in het land 
door de steun van honderdduizenden donateurs gedurende 
deze 185 jaar.

Het materieel veranderde van veredelde houten roeiboten 
met 2 pk ellebogenstoom, naar state-of-the-art aluminium 
reddingboten met 2000 pk motorvermogen. Het aantal 
reddingen groeide van 5 per jaar naar 5 per dag. De KNRM 
is een onmisbaar element in de samenleving geworden. 
Met een trotse kern van professionele vrijwilligers en een 
kloppend hart van duizenden Redders aan de wal. Een 
zeewaardige organisatie, klaar voor de toekomst.
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In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de 
activiteiten van de volgende entiteiten:
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de 
Exploitatiestichting ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij en de KNRM B.V., allen gevestigd te 
IJmuiden. De stichting KNRM is eveneens statutair bestuurder 

van de stichting Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen. Deze stichting verricht geen activiteiten. 
Tevens is de stichting KNRM bestuurder van de Fondsen op 
Naam: Stichting I.M. de Raath en Stichting "Helden der 
Zeefonds Prins der Nederlanden”. Deze drie laatstgenoemde 
stichtingen zijn statutair gevestigd te Rotterdam.
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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 materieelbeheer. Deze 
certificering betreft de bedrijfsprocessen van het hoofdkantoor en 
de werkplaats in IJmuiden.

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.

Rangschikking ANBI
De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor 
de betaling van schenkings- en successierechten 
onder het 0%-tarief.
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Voorwoord

Terugkijkend op een turbulent 2009 mogen we constateren dat 
de KNRM belangrijke doelstellingen heeft behaald. Allereerst zijn 
alle verzoeken om hulp en redding uitgevoerd. Voor het eerst in 
de geschiedenis meer dan 2.000 hulpvragen. Geredden en  
reddingbootbemanningen zijn behouden teruggekeerd.  
Daarnaast voltooide de KNRM haar Vlootplan 2010 met de  
stationering van de reddingboot Antoinette in Stellendam. 
Er werd een nieuw reddingstation geopend in Hansweert,  
waarmee de reddingbootdekking in Nederland verder werd  
vergroot. Ook in opleidingen voor de bemanningsleden maakte  
de KNRM een sprong voorwaarts en is een steviger basis gelegd 
voor aankomende opstappers.

Het overzicht van hulpverleningen doet vermoeden dat het  
reddingwerk niet verder strekt dan watersporters. Niets is minder 
waar. De vele uren die besteed zijn aan relatief eenvoudige hulp-
verleningen zijn voor de vrijwilligers ervaringsuren, die essentieel 
zijn voor de momenten waarop het er werkelijk om spant, zowel 
voor watersporters als beroepszeevarenden.
De reddingvloot van de KNRM en haar bemanningen zijn  
berekend op grootschalige incidenten. Bijvoorbeeld voor de  
aanvaring tussen twee zeeschepen ter hoogte van Hoek van 
Holland. Van de zinkende Nikita werden 25 opvarenden van  
zee gehaald en ondergebracht in het KNRM-bemanningsverblijf  
in Hoek van Holland. De capaciteit van de reddingboten werd 
nadrukkelijk beproefd tijdens de grootscheepse evacuatieoefening 
LIVEX ter hoogte van IJmuiden, waarbij 500 opvarenden van  
een veerboot moesten worden gehaald. Met de inzet van negen 
reddingboten werd in samenwerking met helikopters en  
de landhulpdiensten een succesvolle oefening uitgevoerd.

De KNRM maakte in 2009 een aantal belangrijke strategische  
keuzes voor de toekomst. Deze zijn gebaseerd op taakuitbreiding 
van kusthulpverlening en strandbewaking en het versterken van 

de fondsenwervende activiteiten, die de KNRM minder afhankelijk 
moeten maken van haar reserves. Fondsenwerving wordt daarmee 
een belangrijkere pijler waar de KNRM op rust. 
De steun van donateurs en schenkers is ieder jaar weer hart-
verwarmend. Het is een belangrijke stimulans om er voor te  
zorgen dat de vrijwilligers voorzien zijn van het beste en veiligste 
materieel. Daarmee bewijst de KNRM aan haar donateurs dat zij 
haar taak uiterst serieus neemt.

Met dit jaarverslag over 2009 leggen de Directie en de Raad van 
Toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid en  
de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Het verslag is dit jaar 
gebaseerd op de prestatienormen die de KNRM in 2005 heeft 
opgesteld. Deze normen zijn onderhevig aan voortschrijdend 
inzicht en zullen de komende jaren uitgebreid worden. De KNRM 
opereert in een dynamische omgeving, vol technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen, waarvan de organisatie zichzelf 
rekenschap moet geven.

De KNRM heeft een zeewaardige bemanning, die minstens drie 
golven vooruitkijkt. Tegelijkertijd wordt de koers gecontroleerd, 
door achterom te kijken. Het behaalde resultaat kan zo nu en dan 
reden zijn om de koers iets bij te stellen.

De Directie en de Raad van Toezicht hebben alle vertrouwen in 
schip en bemanning en hopen nog vele jaren op de steun van 
trouwe donateurs en schenkers te mogen rekenen.

R.A. Boogaard, directeur               C. van Duyvendijk, voorzitter 
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Doelstelling

“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 en al zulke overige gebieden als onder vooraf-
gaande 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 uitgangspun-
ten:

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 beantwoor-
den 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 ver-
antwoording af te leggen over het gevoerde beleid om dat te 
bereiken.

Beschermvrouwe:
Hare Majesteit de Koningin

Missie en visie

Missie
Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.

Visie
De KNRM is de erkende hulpverlener op zee en in het werkgebied 
van de Nederlandse Kustwacht. 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.

Kernpunten
- Het vrijwilligerskarakter van de KNRM vereist erkenning van  

de belangeloze en moedige inzet van vrijwillige reddingboot-
bemanningen. 

- De onafhankelijkheid van de KNRM waarborgt snelle besluit-
vorming, die past bij de directe beschikbaarheid van redding-
boten 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 
en kwaliteit van redders en materieel.

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

- Fondsenwerving is noodzakelijk, heeft een ingetogen karakter 
en is gericht op persoonlijke aandacht en contact.

- Continuïteit in gegarandeerd reddingwerk vraagt om een  
degelijke financiering.
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Zondagnacht 30 augustus 2009, omstreeks kwart voor één,  
werden de reddingboten van Hoek van Holland en Scheveningen 
gealarmeerd voor een aanvaring op de Noordzee. De container-
schepen Nikita, met 25 opvarenden, en de Nirint Pride, met 17 
opvarenden, waren op 35 mijl (60 km) westelijk van Hoek van 
Holland met elkaar in aanvaring gekomen. De 255 meter lange 
Nikita had daarbij bakboordachter, bij de machinekamer, een 
groot gat opgelopen en maakte snel water. De reddingboten 
waren binnen tien minuten onderweg en stelden zich op de  
hoogte van de situatie. Aan boord van de 135 meter lange Nirint 
Pride was in het voorschip brand uitgebroken. 

De kapitein en de bemanningsleden van de zinkende Nikita  
verlieten om 01.40 uur het schip. De 25 mannen, onder wie  
veel Oekraïners, waren verdeeld over een reddingvlot en  
een reddingsloep. Het containerschip Ever Respect dat in  
de nabijheid voer, zette direct haar man-over-boordboot in  
om opvarenden uit de reddingsloep en het reddingvlot te halen. 
De reddingboot Jeanine Parqui uit Hoek van Holland was om 
02.15 uur ter plaatse en nam de 25 bemanningsleden aan boord 
om ze naar de Berghaven in Hoek van Holland te brengen.  
De Scheveningse reddingboot Kitty Roosmale Nepveu lag onder-
tussen bij de Nirint Pride. Aan boord van dit schip deed men  
verwoede pogingen de brand onder controle te krijgen. Het schip 
was zwaar beschadigd aan de steven. Op zee dreven enkele  
containers, die bij de aanvaring overboord geslagen waren.  
Vanuit Rotterdam waren sleep- en blusboten onderweg naar  
de beide schepen.

Omstreeks vier uur meerde de Jeanine Parqui af in Hoek van 
Holland met de 25 bemanningsleden van de Nikita. Hier stonden 
ambulances en de (haven)politie klaar. Niemand was echter 
gewond of onderkoeld geraakt. De mannen werden opgevangen 
in het KNRM-bemanningsverblijf aan de haven en voorzien van 
koffie en thee. Om 06.00 uur konden zij in het wijkgebouw  
de Hoekstee in Hoek van Holland terecht om te eten en te slapen.

De Kitty Roosmale Nepveu bleef ondertussen stand-by bij de 
Nirint Pride, waar men de brand onder controle had gekregen. 
Omdat een van de opvarenden van de Nirint Pride bij de brand 
zware ademhalingsproblemen had opgelopen, werd medisch  
personeel van het marinevaartuig Hr. Ms. Luymes door de 
redding boot naar de Nirint Pride gebracht. In overleg met de arts 
van de Radio Medische Dienst werd besloten de patiënt snel naar 
een ziekenhuis te vervoeren. De gewonde werd overgebracht op 
de reddingboot Kitty Roosmale Nepveu en met twee mensen van 
de Marine voer de reddingboot naar Hoek van Holland, waar een 
ambulance klaar stond om de man verder te vervoeren. 

Op verzoek van de Kustwacht werd hierna de lege sloep van de 
Nikita opgepikt en naar Scheveningen gesleept en werden de 
beide marinemensen die de gewonde hadden begeleid weer 
teruggebracht naar de Hr. Ms. Luymes. Na een tocht van bijna  
12 uur meerde de Kitty Roosmale Nepveu om half een ’s middags 
weer veilig af aan het KNRM ponton in de Scheveningse haven.

Aanvaring op de Noordzee
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Samenvatting 2009

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.

Eind 2009 bestond de KNRM uit:
1.089 vrijwilligers 
10 beroepsschippers
43 medewerkers (fte’s)
75.056 Redders aan de wal 
42 reddingstations
69 reddingboten
19 kusthulpverleningsvoertuigen
14 waterdichte tractoren/lanceervoertuigen
48 (drijvende) boothuizen en bemanningverblijven

Resultaten in 2009:
Elke noodoproep werd beantwoord.
2.029 reddingen en hulpverleningen uitgevoerd.
3.365 mensen in veiligheid gebracht.
Statistisch is 1% (34 personen) daadwerkelijk het leven gered.
Statistisch is 10% (336 personen) uit levensgevaar bevrijd. 
715 radio medische adviezen.

Nieuw reddingstation geopend in Hansweert.
Nieuwe boothuizen geopend in Enkhuizen en Dordrecht.
Nieuwe reddingbootklasse Nikolaas voor ruim binnenwater geïn-
troduceerd.
Nieuwe reddingboten gestationeerd in Huizen, Dordrecht en 
Stellendam.
Verbouwde boothuizen geopend in Stellendam, Hansweert en 
Lemmer.
Vlootplan 2000-2010 is volledig gerealiseerd.
Strategische visie KNRM 2009-2015 vastgesteld.
Periodiek groot onderhoud aan 13 reddingboten.
Nieuw digitaal beschikbaarheidssysteem voor vrijwilligers.
Nieuwe ontwerpen voor overlevingspakken voor bemannings-
leden.
Personal Locator Beacons voor bemanningsleden  
(man-over-boord noodbaken).
Convenanten met vijf veiligheidsregio’s.
Nieuw gelieerde reddingsbrigade in Blaricum.
Nieuw communicatiesysteem voor de Radio Medische Dienst.
Afronding advisering over de oprichting Turkse Radio Medische 
Dienst.
Nieuwe opleidingsmodule EHBO+ voor bemanningsleden.
Standaard vervangingssysteem voor medicinale zuurstof aan 
boord.
Nieuwe opleidingsstructuur aankomend opstapper.
Aanstelling lokale Coördinatoren Opleiden en Oefenen.
Grootschalige realistische evacuatieoefening LIVEX Noordzee  
(500 opvarenden).
Uitbesteding winkel- en webshopactiviteiten.
Creatie van een kledingmerk RESQ i.s.m. Telstar Trading.
Uitbreiding evenementenorganisatie t.b.v. fondsenwerving.
Vernieuwing kwartaalblad De Reddingboot.
Succesvol Reddersgala (benefietgala in Kurhaus Scheveningen).
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Zichtbaar financieel resultaat 2009
Baten eigen fondsenwerving € 7.012.000
Baten uit subsidies overheden € 110.000
Overige baten € 239.000
Besteed aan doelstellingen € 9.921.000
Beheer en administratie  € 829.000
Wervingskosten baten € 1.544.000
Resultaat beleggingen € 10.927.000
Kostenpercentage fondsenwerving  19,3%

Niet zichtbaar financieel resultaat (zie toelichting op pag. 38)
Toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk € 6.778.250
Impact uitgedrukt in schadebeperking  
door reddingwerk € 11.136.900 
Toegevoegde KNRM-waarde aan  
elke gedoneerde euro € 2,47 

Conclusies en aanbevelingen
Uit het jaarverslag zijn enkele conclusies te trekken, die voor het 
toekomstige beleid van belang zijn:
Aandacht voor vrijwilligers staat voorop. Investeren in opleidingen 
en materieel is voor de inzet van professionele vrijwilligers een 
voorwaarde.
Zorgvuldig omspringen met de gevraagde en geïnvesteerde tijd 
van vrijwilligers is een voorwaarde voor langdurig behoud van de 
vrijwilligers voor de reddingorganisatie.
Het aantal hulpverleningen en reddingen nemen niet af. 
Toenemende watersport en veranderingen in het gebruik van het 
zeegebied, bijvoorbeeld met windmolenparken, vergen aandacht 
en voorbereiding op diverse soorten van hulpverleningen.
Versterking van de plaatselijke commissies en een goede taak-
verdeling bevorderen het lokale toezicht en vergroten de  
veiligheid.
Een sterke ondersteunende hoofdorganisatie draagt bij aan  
de hogere kwaliteit in voorbereiding en in dienstverlening, die  
verlangd wordt van de KNRM.
Samenwerking met collega hulpverleners draagt bij aan beter  
reddingwerk, versterkt de positie van de KNRM en bevordert  
een goede onderlinge verstandhouding.
Het voltooien van het Vlootplan 2010 is geen reden om stil  
te blijven staan. Vooruitkijken naar een vloot in 2025 is belangrijk 
voor een evenwichtige exploitatielast in de komende 15 jaar en 
anticipeert op mogelijke veranderingen in omgevingsfactoren.
Zelfstandigheid in beleid en uitvoering kan alleen blijven bestaan 
met voldoende Redders aan de wal en maatschappelijk draagvlak. 
Intensiveren van fondsenwerving is noodzakelijk.
Om minder afhankelijk te zijn van het rendement op het belegd 
vermogen moet de KNRM de zekere inkomsten uit fondsen-
werving en sponsoring fors verhogen en tegelijkertijd de kosten 
beheersen en waar mogelijk reduceren.
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Reddingen en hulpverleningen

  
 

Hulpverlening/
redding

Zoekactie

Loos alarm
(geen zoekactie)

Medische
evacuatie

Stoffelijk
overschot bergen

Gewonden vervoer
strand

697

470

356

369

137

 

Noordzee

IJsselmeer/
Markermeer

Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse wateren

Waddenzee

Randmeren

Reddingen en hulpverleningen

  2009 2008
   
Totaal aantal acties
  2.029 1.922 
Totaal geredden  3.365 3.258
Totaal geredde dieren 89 82
Gem. aantal reddingacties  
per dag  5,6 5,3
   
Aard van de actie
Hulpverlening/redding 1.674 1.586
Zoekactie  223 195
Loos alarm (geen zoekactie) 45 49
Medische evacuatie 52 82
Stoffelijk overschot bergen 6 10
Gewondenvervoer strand 29 -

Patiëntenvervoer  
Waddeneilanden
Ameland Ballumerbocht 127 94
Schiermonnikoog  33 57
Terschelling-West  62 40
Vlieland  20 18
Lauwersoog  0 1
Den Helder  2 0
Totaal  244 210

Radio Medische Dienst
Aantal radio medische adviezen 715 729

Vaargroep
Watersport  1.447 1.379
Beroepsvaart  224 250
Diversen   358 293

Actie ten behoeve van  
Kajuitzeiljacht  748 694
Motorkruiser  198 154
Windsurfer/kitesurfer 179 92
Visserij  88 101
Open motorboot  70 87
Open zeilboot  65 65
Open catamaran  50 48
Zoekactie  69 63
Sportvisboot  62 65
Binnenvaart  8 27
Charterschepen  40 46
Zoekactie n.a.v. noodsignaal 46 61
Zwemmer  68 29
Zoekactie n.a.v. vermist persoon 39 39
Koopvaardij   22 31
Gewondenvervoer  20 24
Dieren   12 18
Kano   11 9
(vervolg pagina 12)

Figuur 2: Aard van de acties in 2009

Figuur 3: Hulpverleningen in 2009 naar vaargebied

Figuur 1: Ontwikkeling hulpverleningen en reddingen 1991-2009
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Actie ten behoeve van  2009 2008
Sleepvaart/berging 12 6
Kajuitcatamaran 13 9
Veerboot 0 0
Baggerschepen 5 2
Bergen stoffelijk overschot 6 10
Duiker 3 5
Wadloper (s) 2 3

Acties per reddingstation  
inclusief patiëntenvervoer  
Cadzand 27 26
Breskens 87 75
Hansweert 18 n.v.t
Westkapelle 30 28
Veere 44 48
Neeltje Jans 100 119
Ouddorp 102 102
Stellendam 91 84
Dordrecht  64 25
Hoek van Holland 25 32
Ter Heijde 38 32
Scheveningen 108 132
Katwijk aan Zee 32 31
Noordwijk aan Zee 28 30
Zandvoort 19 28
IJmuiden 33 35
Wijk aan Zee 26 12
Egmond aan Zee 24 20
Petten 14 10
Callantsoog 12 12
Den Helder* 68 74
Texel-De Koog 52 45
Texel-De Cocksdorp 9 14
Vlieland* 60 45
West-Terschelling* 91 79
Terschelling Paal 8 19 9
Ameland-Ballumerbocht* 141 106
Ameland-Nes 13 9
Schiermonnikoog* 83 120
Eemshaven 34 22
Lauwersoog 82 91
Harlingen 73 52
Hindeloopen 81 54
Lemmer 64 61
Urk 66 80
Elburg 53 50
Huizen 141 107
Marken 116 97
Enkhuizen 81 102
Den Oever 24 36
 2.273 2.134

*= inclusief patiëntenvervoer 

Figuur 4: Hulpverleningen in 2007-2009 per maand

Figuur 6: Meest voorkomende gevolgen in 2009

Figuur 7: Wijze waarop de noodmelding is ontvangen 
(Bron: Kustwachtcentrum Den Helder)

Aantal acties per maand
2009 2008 2007

januari 25 52 51
februari 34 45 31
maart 71 85 80
april 166 115 197
mei 278 282 184
juni 291 194 178
juli 351 353 343
augustus 375 349 302
september 236 184 190
oktober 181 142 113
november 64 73 80
december 29 48 46

400

350

300

250

150

100

50

0

m
aa

rt

jan
uar

i
m

ei ju
li

se
pte

m
ber

nove
m

ber

2009
2008
2007

 

Motorstoring

Navigatiefout

Roer- of 
schroefporblemen

Averij aan romp 
en tuigage

Onvoldoende kennis 
en ervaring

Slechte weersomstandigheden

Ongeval aan boord

Brand/explosie

Ziekte aan boord

Ongeval aan de wal

Aanvaring

 

Motorstoring

Navigatiefout

Roer- of 
schroefporblemen

Averij aan romp 
en tuigage

Onvoldoende kennis 
en ervaring

Slechte weersomstandigheden

Ongeval aan boord

Brand/explosie

Ziekte aan boord

Ongeval aan de wal

Aanvaring

Gevolgen (voor zover bekend) 2009
Stranding of vastgelopen 463
Stuurloos 271
Afgedreven 149
Ten anker 113
Omgeslagen 53
Zinkende 45
Vermissing 45
Brand aan boord 20
Ongeval aan boord 19
Man overboord 16

16Desorientatie

 

 

Stranding of 
vastgelopen

Stuurloos

Afgedreven

Ten anker

Omgeslagen

Zinkende

Vermissing

Brand aan boord

Ongeval aan boord

Man overboord

Desorientatie

Gevolgen (voor zover bekend) 2009
Stranding of vastgelopen 463
Stuurloos 271
Afgedreven 149
Ten anker 113
Omgeslagen 53
Zinkende 45
Vermissing 45
Brand aan boord 20
Ongeval aan boord 19
Man overboord 16

16Desorientatie

 

 

Stranding of 
vastgelopen

Stuurloos

Afgedreven

Ten anker

Omgeslagen

Zinkende

Vermissing

Brand aan boord

Ongeval aan boord

Man overboord

Desorientatie

Figuur 5: Meest voorkomende oorzaken (voor zover bekend) in 2009
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Figuur 9: Hulpverlening in 2009 naar windrichting

Figuur 8: Hulpverleningen en windkracht

Inzet helikopter voor Search and Rescue 2009

CG-02 helikopter (Koninklijke Marine)   17
Offshore SAR-helikopter (Bristow)    24

Inzet helikopter voor medische evacuaties
CG-02 helikopter (Koninklijke Marine)   20
Offshore SAR-helikopter (Bristow)    34
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Raad van Toezicht 
Verantwoordingsverklaring

Strategische keuzes
De KNRM opereert in een dynamische wereld en raakt betrok-
ken bij technologische ontwikkelingen en bij sociaal maatschap-
pelijke veranderingen. Om te anticiperen op die processen heb-
ben de Directie en de Raad van Toezicht in 2009 de strategie 
voor de komende jaren vastgesteld. Daarin worden enkele 
hoofdzaken benoemd met de wenselijke veranderingen binnen 
de organisatie.

Kerntaken KNRM
De KNRM heeft, naast maritieme hulpverlening en Search and 
Rescue, een visie ontwikkeld op het gebied van kusthulpverlening 
en strandbewaking. Dit sluit aan bij de huidige missie van de 
KNRM en is een reactie op de ontwikkeling in hulpvraag. In 2010 
zal een proef worden gestart om te ervaren hoe deze visie vorm 
gegeven kan worden in samenwerking met reddingsbrigades die 
deze strandbewaking uitvoeren. Dit biedt mogelijkheden om de 
samenwerking met Reddingsbrigade Nederland te intensiveren.

Kennismanagement
Specialistische kennis en kunde van de KNRM zijn cruciaal voor 
het veilig en succesvol uitvoeren van de kerntaken en zijn uniek 
in Nederland. Het volledig uitbesteden van opleiding en training 
is geen optie. De KNRM werkt zelf aan het behoud en verder 
uitbouwen van kennis en kunde omtrent redden. De benodigde 
competenties met betrekking tot haar kerntaak worden, ook op 

termijn, niet uitbesteed aan derde (internationale) partijen. Dit 
moet leiden tot de waarborging van de gebiedspecifieke inhou-
delijke kennis over de kerntaak. De KNRM zoekt hierbij naar 
partners op het gebied van educatie en trainingen.

Materieel
Ook in de toekomst zal de KNRM haar unieke kennis, kunde en 
ervaring betreffende SAR-taken vertalen in het continu verbete-
ren van de reddingmiddelen. Het reddingmaterieel is veilig en 
betrouwbaar en voldoet aan de hoogst haalbare normen en 
eisen. De unieke kennis, kunde en ervaring over SAR-kerntaken 
worden actief ingezet bij het verbeteren van de reddingmidde-
len. De KNRM streeft naar een goede samenwerking met mari-
tieme kenniscentra en de Nederlandse maritieme industrie.

Fondsenwerving
De KNRM moet actief, inhoudelijk en professioneel invulling 
geven aan haar fondsenwerving-vraagstuk. Het vergroten van de 
vrijwillige financiële bijdragen van Redders aan de wal vraagt om 
een resultaatgerichte marktbenadering. Doelgroepsegmentatie 
moet het rendement op fondsenwerven verbeteren. 
Vrijwillige financiële bijdragen blijven de basis voor de financie-
ring van de kernactiviteiten (SAR). 
De KNRM kiest er tevens voor inkomsten te verwerven door het 
aanbieden van nevenactiviteiten. Deze nevenactiviteiten zijn 
altijd gerelateerd aan de kerntaken. 

Redden op zee speelt zich doorgaans af buiten het blikveld 
van toeschouwers. Het enige zichtbare van het werk is vaak 
de terugkomst in de haven of aan het strand. Mét of zonder 
geredden. Bij extreme weersomstandigheden is aan die terugkomst 
heel wat voorafgegaan. Met durf en professioneel handelen. Het 
toezicht houden op een organisatie als de KNRM vergt niet zoveel 
moed als het bemannen van een reddingboot bij windkracht 10, 
maar enige durf en zeker professionaliteit zijn wel op hun plaats.
De verantwoordelijkheid die de KNRM heeft, ten opzichte van haar 
vrijwilligers én de mensen die een beroep doen op de hulp van de 
Redding Maatschappij, is groot.
De techniek ontwikkelt zich, de vraag naar professionele hulp neemt 
toe en de vanzelfsprekendheid bij het publiek dat reddingwerk altijd 
moet slagen, legt een extra druk op de organisatie.

Code goed bestuur voor goede doelen
De Raad van Toezicht en de Directie van de KNRM onderschrijven 
de ‘Code Goed Bestuur voor Goede Doelen’ en handelen 
dienovereenkomstig. De principes van goed bestuur, waarbij 
het scheiden van de functies - toezicht houden, besturen en 
verantwoorden - voorop staat, zijn bij de KNRM verankerd in het 
bestuursmodel.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht en 
Directie
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie 
en de algemene gang van zaken. De Directie is belast met het 

besturen van de stichting KNRM, de Exploitatiestichting ten 
behoeve van de KNRM en de KNRM B.V. Daarnaast adviseert de 
Raad van Toezicht 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. Naast het toezicht 
houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht 
ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan 
de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter 
ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

De taak van de Directie bestaat uit het zich bij voortduring op de 
hoogte houden van feiten, omstandigheden en ontwikkelingen, 
die van belang kunnen zijn voor het reddingwezen en de Radio 
Medische Dienst (RMD) en voor de wijze waarop, en de middelen 
waarmee, de KNRM haar statutaire doel nastreeft. Zij stelt de 
Raad van Toezicht in kennis van deze feiten, omstandigheden 
en ontwikkelingen en doet aanbevelingen wanneer daartoe 
aanleiding bestaat. De Directie bereidt de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht voor en woont de vergaderingen bij. In de 
vergaderingen brengt de Directie verslag uit van de ervaringen en 
werkzaamheden sedert de vorige vergadering.

Benoeming, bezoldiging en aftreden Raad van Toezicht en 
Directie
De Raad van Toezicht van de KNRM bestaat uit acht personen. 
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Risicomanagement 2009
De Audit Commissie van de KNRM bespreekt in een cyclus  
van vier jaar alle geïdentificeerde risico’s die door de Directie 
zijn opgesteld in een risicomatrix. Besproken worden:
de maatregelen die genomen moeten worden om het risico  
te beperken en de wijze waarop de organisatie beschermende 
maatregelen heeft genomen hoe de organisatie is voorbereid 
om de gevolgen te beheersen wanneer een risico zich in een 
incident heeft gemanifesteerd.

In 2009 zijn vooral de operationele risico’s geïdentificeerd. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de verzekeringsportefeuille 
en de niet verzekerde risico’s. 

Op aangeven van de Raad van Toezicht is gestart met het pro-
ject Waterproof. In de eerste fase van het project is de wet- en 
regelgeving in kaart gebracht, die voor de taakuitvoering van 
de KNRM van belang is. In de tweede fase zal worden getoetst 
in hoeverre de KNRM hieraan voldoet. In de derde fase zal 
worden beschreven welke aanvullende richtlijnen door de 
KNRM moeten worden opgesteld. 

Voor alle leden van de Raad van Toezicht is een functieprofiel 
vastgelegd. Allen zijn vrijwillig verbonden aan de Redding 
Maatschappij en ontvangen geen bezoldiging en vergoeding.  
Er is een rooster van aftreden opgesteld waarbij ook periodiek  
de herbenoemingen zijn vastgelegd.

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. 
Hierbij zijn de uitgangspunten van het beloningskader zoals 
geformuleerd in de ‘Code Goed Bestuur voor Goede Doelen’  
met enige matiging gehanteerd.

Evaluatie Raad van Toezicht en Directie
Jaarlijks belegt de Raad van Toezicht een 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.

Controle op functioneren van de organisatie, frequentie, 
vastlegging en evaluatie
Controleren en borgen van de kwaliteit van alle facetten van de 
private hulpverleningsorganisatie KNRM is een vereiste teneinde 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het naar zee sturen 
van redders om onder de zwaarste omstandigheden mensen te 
redden en te helpen. Naast de borging van de interne processen, 
die periodiek intern worden getoetst, is er ook externe toetsing op 
een aantal processen.

De Audit Commissie van de Raad van Toezicht is belast met het 
beoordelen van de risico’s en integriteit bij de KNRM. Op basis van 
de uitgevoerde risicoanalyse worden de genomen maatregelen 
getoetst en beoordeeld. De Audit Commissie bespreekt de 
voortgang tweemaal per jaar met de Directie aan de hand van 
een meerjaren auditplan.

De Directie rapporteert ieder kwartaal aan de Raad van 
Toezicht omtrent de voortgang en realisatie van de vastgestelde 
jaarplannen, investeringen en exploitatie. Het jaarverslag wordt 
door de Directie vastgesteld en door de Raad van Toezicht 
goedgekeurd. De jaarrekening wordt door de Directie opgesteld 
en door de Raad van Toezicht vastgesteld.

De kwaliteit van de hoofdprocessen binnen de hoofdorganisatie 
in IJmuiden is geborgd en de hoofdprocessen zijn ISO 9001 
gecertificeerd. Veel van de hoofdprocessen hebben een direct 
verband met de kwaliteit van de uitvoering van het reddingwerk. 
Binnen de hoofdprocessen zijn jaarplannen, rapportages, 
risicoanalyses en evaluaties vastgelegd. 

Extern (operationeel) toezicht wordt uitgevoerd door:
-   De Nederlandse Kustwacht (operationeel verantwoordelijk voor 

Search and Rescue).
-  BSI Management Systems (voor de ISO 9001 certificering).
-   Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoorde 

fondsenwerving).
-   KPMG Accountants N.V. (accountantscontrole).

Optimale besteding van middelen
De geworven fondsen dienen zoveel als mogelijk te worden 
besteed aan de primaire doelstelling van de KNRM. Vastgesteld is 
dat het percentage kosten fondsenwerving in principe niet hoger 
mag zijn dan 15%. Daarnaast mag maximaal 10% van de totale 
exploitatielast worden besteed aan administratie en beheer.
Voor een optimale besteding van de geworven donaties worden 
investeringsbeslissingen voor reddingboten en reddingmiddelen 
genomen op basis van risicoanalyses in het werkgebied van de 
KNRM en de daaraan verbonden optimale gereddencapaciteit. 
Investeringen worden getoetst aan het geformuleerde 
meerjarenplan en de meerjarenbegroting.
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het materieel en de 
operationele gereedheid van de bemanningen worden bewaakt 
via een periodieke controle- en onderhoudsrapportage, die 
wordt vertaald naar een investerings- of onderhoudsplan om 
verbeteringen en veranderingen te kunnen aan brengen.

Financiële Commissie en vermogensbeheer
De Financiële Commissie is namens de Raad van Toezicht 
belast met het formuleren van het beleggingsbeleid. De Raad 
van Toezicht stelt het beleggingsbeleid vast. De Directie is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. 
De directeur maakt geen deel uit van de Financiële Commissie. 
Namens de Raad van Toezicht is de Financiële Commissie tevens 
belast met het toezicht op de uitvoering door de Directie van 
het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleggingsbeleid. 
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In 2009 is extra aandacht gegeven aan de verhouding tussen 
het rendement op het vermogen en de daaraan verbonden  
risico’s. De KNRM onderschrijft de tien Global Principles van  
de VN voor het Duurzaam beleggen. Daar waar mogelijk is  
dit doorgevoerd in het beleggingsbeleid. In 2009 is aantoon-
baar voor meer dan 80% in duurzame waarden belegd, het 
overige deel van de beleggingsportefeuille kan nog niet  
op duurzaamheid worden beoordeeld. Tevens is nadrukkelijk 
gekeken naar de kosten van het beheer van de beleggingspor-
tefeuille en hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt met de 
beheerder.

Bij neergaande waardeontwikkeling in de effectenportefeuille 
wordt het risico versneld afgebouwd ter bescherming van het 
in stand houden van de hoofdsom.

Aan de Directie is opgedragen nadrukkelijk te onderzoeken 
welke kostenbeperkingen op korte en lange termijn haalbaar 
zijn. Tevens is opdracht gegeven een plan uit te werken voor 

structurele verhoging van de inkomsten uit fondsenwerving om 
in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het rendement 
op het vermogen.

Intensivering van de fondsenwerving is noodzakelijk om ook in 
de toekomst de exploitatie van het reddingwerk onafhankelijk 
van de overheid te kunnen blijven financieren. Om te kunnen 
streven naar meer naamsbekendheid en inkomsten uit fond-
senwerving zullen ook de fondsenwervingskosten stijgen. 
Besloten is dat het gehanteerde kostenpercentage voor fond-
senwerving voor de komende 3 jaar mag stijgen van 15% naar 
25%, wat conform de eis voor het CBF keurmerk voor goede 
doelen is. 

Tevens is de strategische keuze gemaakt de komende jaren te 
werken aan de mogelijkheden van het genereren van een 
derde geldstroom uit commerciële nevenactiviteiten.

Op basis van de vastgestelde rendementsdoelstelling van 6% is 
de vastgestelde strategische asset allocatie bij de KNRM 40% 
aandelen, 40% vastrentende waarden en 20% complementaire 
beleggingen.

Jaarlijks wordt een beleggingsplan opgesteld. De 
Financiële Commissie toetst elk kwartaal de analyse en 
voortgangsrapportage van de vermogensbeheerder aan het 
beleggingsplan.

Relaties met belanghebbenden
De KNRM streeft naar een open dialoog met alle belanghebbenden, 
die te verdelen zijn in: vrijwilligers en beroepsmedewerkers, 
donateurs, schenkers en relaties, watersporters en beroepsvaart, 
hulpverleningsorganisaties, bergers en overheden.
Door middel van dagelijkse, wekelijkse, driemaandelijkse 
en jaarlijkse rapportages worden de specifieke doelgroepen 
geïnformeerd over operationele zaken, bestuur en beleid, 
fondsenwerving en financiële zaken. Het jaarverslag en de 
jaarrekening zijn opvraagbaar en staan volledig op de website van 
de KNRM.
In het jaarverslag wordt de uitvoering van toezicht houden, 
besturen en verantwoorden gedetailleerd beschreven. 

Twee maal per jaar bezoekt de Raad van Toezicht een aantal 
reddingstations. De Raad van Toezicht stelt zich tijdens de 
oefentochten en de bezoeken aan de boothuizen persoonlijk 
op de hoogte van de operationele vaardigheden van schipper 
en bemanning 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 essentieel voor het 
goed toezicht houden.

Alle leden van de Raad van Toezicht en de Directie van de KNRM 
hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven en 
vastgesteld.

In 2009 bezocht de Raad van Toezicht samen met de Directie 
en het MT de reddingstations Lauwersoog, Eemshaven, 
Schiermonnikoog, Veere, Neeltje Jans, Ouddorp en Stellendam.
Voorts heeft de Raad van Toezicht zich laten informeren door 
de projectleider van de Voordelta (zeegebied van Maasvlakte 
tot Walcheren). De ontwikkelingen in Natura 2000 en de 
Voordelta hebben direct invloed op het functioneren van de 
KNRM. De afgesproken gedragscode over vaarbeperking in de 
Voordelta en delen van Natura 2000 noopt de KNRM tot het 
bespreken van uitzonderingsposities voor hulpverleningen in 
dit gebied.
Ook heeft de Raad van Toezicht zich door een bezoek aan een 
Veiligheidsregio laten informeren over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de Wet op de Veiligheidsregio's. De voorzitter 
en directeur hebben de positie en belangen van de KNRM 
besproken met de Directeur-generaal Maritiem en Luchtvaart 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en de Directeur-
generaal Openbare Orde en Veiligheid (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken).
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Leden 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 Zeegeschiedenis 
(Universiteit Leiden)
Lid van het bestuur Nederland Maritiem Land (NML)
Voorzitter Maritieme Campus Nederland
Voorzitter bestuur Schouwenburg Fonds

Mr. P.A. van den Brandhof, vice-voorzitter
Nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Commissarissen De Jong Intra Vakanties

Drs. F.F.A. Crijns (met ingang van 28 januari 2010)
Partner advies & managementbureau Boer & Croon (tot 1 jan. 2010)
Nevenfuncties:
Vice voorzitter hoofdbestuur Humanitas
Juryvoorzitter Helemaal Humanitas Prijs
Bestuurslid Hospice Kajan, Hilversum
Lid bestuur Stichting Vrienden Hospice Gooi- en Vechtstreek

Drs. J.W.J. Doeksen (tot 14 december 2009)
Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Doeksen Transport Group
Nevenfuncties:
Lid Bestuur Stichting Mercy Ships Nederland
Lid Raad van Toezicht Stichting Zeesleepboot Holland
Operating Partner Parcom Capital
Lid Raad van Commissarissen BN International

Drs. R.J. Meuter
Nevenfuncties:
Voorzitter Bestuur ABN AMRO Pensioenfonds
Voorzitter curatorium Postdoctorale controllersopleiding Erasmus 
Universiteit Rotterdam
Commissaris Friesland Bank NV
Lid Bestuur Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders
Lid Bestuur Vereniging Pro Senectute
Lid Bestuur Ubbo Emmius Fonds van de Rijks Universiteit Groningen

Prof. mr. dr. E.R. Muller
Hoofdfuncties: Hoogleraar Veiligheid en Recht Universiteit Leiden
Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement
Nevenfuncties:
Lid Raad voor het Openbaar Bestuur

Prof. mr. M. van Olffen
Hoofdfunctie: Notaris De Brauw Blackstone Westbroek
Nevenfuncties:
Hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit
Bestuurder Stichting Lijf en Leven
Commissaris Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij  
" ´s-Gravenhage" U.A.
Commissaris N.V. Verzekering-Maatschappij  
"Neerlandia van 1880"
Bestuurder Stichting Administratiekantoor RoFa

R.P.M. van Slobbe
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam NV
Voorzitter Raad van Commissarissen Cargonaut BV
Lid Raad van Commissarissen Scheepvaartmaatschappij Eendracht BV
Lid Algemeen Bestuur Stichting Scheepvaart en Transport College 
(STC) Rotterdam)
Lid Raad van Commissarissen Dockwise LTD
Partner Oxalis Cooperatie u.a.

Mr. J. Willeumier
Hoofdfunctie: Advocaat, partner Stibbe N.V.

Directie:
R.A. Boogaard, directeur
Nevenfuncties:
Lid Financiële Commissie Nederlandse Provincie van de congrega-
tie van de Montfortanen
Lid College van Deskundigen CBF
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 (hoofd Investment Consulting bij Hewitt 
Nederland)
Auditcommissie
Drs. R.J. Meuter, voorzitter (tot 1 januari 2010)
Mr. P.A. van den Brandhof, voorzitter (per 1 januari 2010)
Mr. J. Willeumier

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 -- 2012
Drs. F.F.A. Crijns Lid 2010 2014 2022
Drs. R.J. Meuter Lid 2005 2013 2017
Prof.mr.dr. E.R. Muller Lid 2008 2012 2020
Prof. Mr. M. van Olffen Lid 2003 2011 2015
R.P.M. van Slobbe Lid 2006 2010 2018
Mr. J. Willeumier Lid 1998 -- 2010

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.
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Realisatie van doelstelling 
en strategie in 2009

Aandacht voor mensen en reddingstations
Primair is de doelstelling van de KNRM het redden van mensen. 
Dat kan alleen als er voldoende vrijwilligers zijn, die de bereidheid 
en opleiding hebben om dit werk te doen. De aandacht van de 
KNRM gaat grotendeels uit naar deze vrijwilligers. Ondersteuning 
vanuit de hoofdorganisatie is er op gericht de uitvoerende organi-
satie, zijnde de reddingstations en de redders, zo goed mogelijk 
voor te bereiden op hulpverleningen en reddingen.

Strategie
De strategienota 2009-2015 is in 2009 door Raad van Toezicht 
goedgekeurd. Een beschrijving hiervan is in het verslag van de 
Raad van Toezicht in dit jaarverslag opgenomen. 

Project De Kust Veilig
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft in 2009 
een visie ontwikkeld op kusthulpverlening en strandbewaking. 
Deze visie sluit aan bij de visieontwikkeling van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en de gemeente Bergen, die de KNRM ver-
zocht hebben een toekomstperspectief voor kusthulpverlening en 
strandbewaking te schetsen. 

De KNRM beschouwt haar visieontwikkeling in het project “De 
Kust Veilig” als een concrete stap om samenwerking tussen red-
dingsbrigades en KNRM tot stand te brengen, met respect voor de 
organisatie en de sterke kanten van Reddingsbrigade Nederland 
en de lokale reddingsbrigades.

De visieontwikkeling van de KNRM is gebaseerd op de 
volgende elementen:
1.  De KNRM signaleert al jaren een verandering in de hulpvraag en 

zoekt een antwoord hierop. De watersport en beroepsvaart op 
ruim water zijn de grootste afnemers van diensten van de 
KNRM. Daarna volgt de strandbezoeker en de brandingwater-
sporter.

2.  Het vaarseizoen en het strandseizoen verschuiven. De KNRM 
komt steeds vaker in actie op tijdstippen en in perioden dat de 
reddingsbrigade niet actief is op het strand. 

3.  Buitenstaanders begrijpen niet dat er twee verschillende organi-
saties zijn die zich met redden op zee bezig houden.

4.  Vrijwilligers zijn steeds vaker zowel bij een reddingsbrigade als 
bij de KNRM actief of stromen door van de ene naar de andere 
organisatie. Combineren van opleidingen is al in gang gezet.

5.  KNRM en Reddingsbrigade Nederland spreken al 15 jaar over 
samenwerking.

6.  Zowel de KNRM als Reddingsbrigade Nederland is in IJmuiden 
gevestigd met beiden een kantoor en een werkplaats. Beide 
organisaties verzorgen opleidingen en onderhouden een vrijwil-
ligersbestand. Beide maken afspraken met veiligheidsregio’s en 
overheden. 

7. De hulpverlening kan efficiënter worden georganiseerd met  
 behoud van de specialismen van de KNRM en reddingsbrigades.

De KNRM wil intensievere samenwerking op lokaal niveau met red-
dingsbrigades en op landelijk niveau met Reddingsbrigade Nederland.
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Op lokaal niveau door 24 uurs ondersteuning te bieden op opera-
tioneel en technisch gebied. Door materieel beschikbaar te stellen, 
onderhoud te faciliteren, alarmering veilig te stellen, contact te 
houden met veiligheidsregio’s, praktijkopleidingen te verzorgen, 
enzovoorts. Op landelijk niveau door afspraken te maken met 
Reddingsbrigade Nederland over opleidingen,  
opleidingsondersteuning en de certificering van strandwachten. Het 
belangrijkste voor de KNRM is het verbeteren van de hulpverlening 
op het water op een eenduidige manier.

Risicobeheersing
In 2008 zijn systematisch de risico’s geïdentificeerd die binnen de 
KNRM een rol kunnen spelen. Ook de kans op vóórkomen en de 
impact op de organisatie zijn in kaart gebracht. In een cyclus van vier 
jaar worden voor alle geïdentificeerde risico’s door het Management 
Team beoordeeld of de genomen beheersmaatregelen afdoende zijn. 
Dit wordt twee maal per jaar gerapporteerd aan de Audit Commissie 
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
•	 Vrijwilligersmanagement
•	 Concurrentie
•	 Milieu (wetgeving)
•	 Overheid (wetgeving)
•	 ICT
In 2009 zijn de processen Eigen personeel en Operationeel beoor-
deeld. 

Vermogensbeheer
Het beleid ten aanzien van het vermogensbeheer is op voordracht 
van de Financiële Commissie door de Raad van Toezicht vastgesteld. 
Met een lange termijn beleggingshorizon en een gewenst rendement 
van 6% is een strategische asset allocatie van 40% aandelen, 40% 
vastrentende waarden en 20% complementaire beleggingen geko-
zen. 

Het beheer van het belegd vermogen vindt plaats in een besloten 
fondsenstructuur voor gemene rekening. In deze structuur kunnen 
eenvoudig fondsen op naam worden opgenomen. Daarnaast is deze 
structuur fiscaal aantrekkelijk omdat diensten van vermogensbeheer-
ders en banken vrijgesteld zijn van BTW.

2009 is, na het turbulente 2008 vanwege de kredietcrisis, financieel 
gesproken relatief rustig verlopen. Omdat de KNRM met haar beleg-
gingsbeleid een vaste koers voorstaat, haar beleid in moeilijke tijden 
heeft gehandhaafd en een lange termijn visie heeft ten aanzien van 
de beleggingen, heeft dit beleid geresulteerd in een behaald positief 
rendement van 16,6% in 2009.

 

Organisatie
De afdelingen Administratie, Secretariaat en Automatisering zijn 
vanaf 1 januari 2010 onder een eenhoofdige leiding gebracht. 
Medewerkers van de Donateursadministratie zijn toegevoegd aan de 
afdeling Communicatie en Fondsenwerving om een betere aanslui-
ting te hebben van front- naar backoffice en omgekeerd. 
De afdelingen Operationele en Technische Dienst zijn eveneens onder 
eenhoofdige leiding gekomen van het hoofd operationele dienst.
Het uitbesteden van alle reddingwinkelactiviteiten heeft geleid tot 
een vermindering van de werklast. Dit geeft ruimte op het vlak van 
fondsenwerving. De uitbreiding van mogelijkheden van de donateur-
database is in 2009 gerealiseerd.
Ter vergroting van de budgetdiscipline is in 2009 meer inzicht verkre-
gen in de besteding per object.
De inkoop- en voorraadadministratie is beschikbaar gemaakt voor de 
Technische Dienst.

Reddingboten
Met de oplevering in 2009 van de reddingboot Antoinette voor 
Stellendam is het bouwprogramma van de Arie Visserklasse voltooid. 

In 2009 zijn geen vervangende motoren voor de Valentijnklasse gese-
lecteerd. Onderdelen voor de bestaande motoren zijn nog ruim voor-
handen. Er is geen scheepsbouwkundige ontwikkeling die functio-
neel de Valentijn zou kunnen vervangen. Door grote investeringen 
die gedaan zijn in de huisvesting en de lanceervoertuigen is het kos-
tentechnisch verantwoord de Valentijnklasse nog lang in de vaart te 
houden. In 2012 wordt opnieuw beoordeeld of vervanging noodza-
kelijk is.

Nieuw type reddingboot voor het ruime binnenwater
Na vergelijkende tests tussen diverse reddingvaartuigen, die internati-
onaal door leveranciers worden aangeboden, is gekozen voor de 
aanschaf van twee reddingboten van de firma Mare Safety uit 
Noorwegen. De KNRM heeft deze klasse de naam “Nikolaas” gege-
ven, naar de naam van de eerste reddingboot Nikolaas Wijsenbeek, 
geschonken door de familie Wijsenbeek. De tweede heeft de naam 
KBW 1910 gekregen, naar de wens van Koninklijke Boskalis 
Westminster, die de boot schonk. De twee schepen zijn gestatio-
neerd in Huizen, respectievelijk Dordrecht. Van de negen meter lange 
klasse zijn tot 2012 nog zes vaartuigen besteld.
De reddingboten van het type Nikolaas kosten e 185.000,- per stuk. 
Dit is meer dan de begrote e 150.000,-. De afwijking is ontstaan 
door de gewenste aanpassingen die de KNRM heeft laten uitvoeren 
ten opzichte van het standaard model dat de werf levert.

Toekomstige all-weather reddingboot
In 2009 heeft de werkgroep “1816” een plan van eisen samengesteld 
waaraan de opvolger van de reddingbootklasse Arie Visser moet vol-
doen. Het plan van eisen is het uitgangspunt voor een nieuwe klasse 
reddingboot, die in 2010 zal worden aanbesteed. De eerste redding-
boot van het nieuwe type moet in 2011 in dienst worden gesteld en 
zal de naam “Noordhollandsche van 1816” krijgen, naar de verzeke-
ringsmaatschappij die in 2008 hiervoor een schenking deed.
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Rijdend materieel
Het gewijzigde beleid ten aanzien van het operationeel houden 
van de wipperuitrustingen maakte dat in 2009 geen kusthulpver-
leningsvoertuigen zijn omgebouwd. Eén van de twee GINAF-
voertuigen, gestationeerd op Schiermonnikoog, is vervangen door 
een kleinere Unimog-truck. Er zijn in 2009 geen nieuwe personen-
auto’s aangeschaft voor medewerkers in de buitendienst.

Afstoten lijnwerp- en wippertoestel
In 2009 hebben zes van de 17 reddingstations met een lijnwerp- 
wippertoestel deze apparatuur uit dienst gesteld. In 2010 volgen 
de overige stations. De afschaffing van de apparatuur levert 
slechts geringe besparingen op. De winst wordt behaald door de 
vrijwilligers niet meer te laten oefenen met schiettuig, maar daar-
voor in de plaats te laten oefenen op kusthulpverlening.

Onroerend goed
In 2009 werden nieuwe boothuizen geopend in Enkhuizen en 
Dordrecht. Door een verbouwing werd het boothuis in Lemmer ver-
groot voor de stalling van een Atlantic 21 en een ruimer beman-
ningverblijf. In Stellendam werd het bemanningsverblijf uitgebreid. 
De bemanning van het nieuwe reddingstation in Hansweert vond 
onderdak in het bestaande gebouwencomplex van Rijkswaterstaat.
In 2009 is het niet gelukt vergunning te verkrijgen voor nieuwbouw 
in De Koog op Texel, op Vlieland en op Schiermonnikoog. Naar ver-
wachting zal dat in 2010 gaan gebeuren en kan aanbesteding voor 
de bouw worden gedaan. Het programma van eisen voor een logis-
tieke nieuwbouw ten behoeve van magazijn en opslag van reserve-
materieel is in 2009 niet gereed gekomen. Wel zijn er geïnteresseer-
de derden gevonden die willen participeren in het 
nieuwbouwprogramma. In 2010 wordt hieraan een vervolg gegeven. 
Er is nog geen geplande datum voor aanvang van bouwactiviteiten.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting
In 2009 zijn twee nieuwe overlevingspakken ontwikkeld in 
samenwerking met de leveranciers. In 2010 wordt een keus 

gemaakt uit de twee prototypen, die getest worden. De nieuwe 
pakken zullen vanaf 2010 worden ingevoerd. In het pak wordt 
een Personal Locator Beacon geïntegreerd. 

Convenant met veiligheidsregio’s
In samenwerking met de Nederlandse Kustwacht is een  
convenant opgesteld dat de KNRM en Kustwacht afsluiten  
met de veiligheidsregio’s waarin beide opereren. In 2009 is  
dit convenant ondertekend door de veiligheidsregio’s Zeeland, 
Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Noord-
Holland Noord en Friesland. In de overige regio’s staat onderteke-
ning gepland voor het eerste kwartaal van 2010.

RMD artsen
In 2009 zijn alle vacatures voor artsen voor de Radio Medische 
Dienst ingevuld. De artsen ontvangen voor de wachtdiensten  
die zij draaien een vergoeding die wordt gesubsidieerd door het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Intensivering fondsenwerving 
In 2009 is de afdeling Communicatie en Fondsenwerving  
getroffen door een hoog ziekteverzuim, mede als gevolg van lang-
durige onderbezetting op belangrijke functies. Inmiddels is de 
afdeling versterkt en heeft een reorganisatie plaatsgevonden, die 
de basis vormt voor verdere intensivering van de fondsenwerving. 
De organisatievorm van de KNRM is zodanig aangepast dat fond-
senwerving, als essentieel onderdeel voor het uitvoeren van het 
reddingwerk, een tweede kernactiviteit van de KNRM is.

Overlevingspakkenactie
In plaats van een actie voor overlevingspakken is gekozen voor een 
jubileumactie ten behoeve van Personal Locator Beacons voor 
bemanningsleden. Deze actie leverde e 250.000,- op. Goed voor 
500 nieuwe PLB’s. De actie voor overlevingspakken is uitgesteld, 
omdat selectie van het nieuwe overlevingspak is doorgeschoven 
naar 2010.

Doop van de reddingboot KBW 1910 in Dordrecht door mevrouw M. Verhoeven, echtgenote van de directeur van 
Koninklijke Boskalis Westminster.
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Lokale fondsenwerving
De plannen voor lokale fondsenwerving zijn nog niet verder ontwik-
keld. Wel werden in Ter Heijde en op Texel initiatieven ontplooid om 
de lokale donateurskring in de vorm van een “Club van 100” uit te 
bouwen.

Sponsoring
De KNRM streeft naar substantieel meer bijdragen uit sponsoring, zon-
der daarbij de KNRM te verkopen aan commerciële partijen. De 
inspanningen ter verkrijging van sponsoren beginnen vruchten af te 
werpen. In 2009 werden sponsorovereenkomsten getekend met 
Koninklijke Boskalis Westminster (ten behoeve van reddingstation 
Dordrecht), Venturn BV (voor reddingstation Hansweert), Oranje 
Casino (voor reddingstation Veere) en Pon (leverancier van o.a. MAN 
en Caterpillar motoren). De KNRM zal in 2010 haar sponsorprogram-
ma verder uitbreiden en contacten leggen met nieuwe belangstellen-
den.

Notariële schenkingen en nalatenschappen
Het aantal notariële schenkers nam in 2009 toe tot een totaal van 260. 
Er zijn vier bijeenkomsten belegd voor belangstellenden die de KNRM 
in hun testament willen opnemen. Deze bijeenkomsten waren ook 
toegankelijk voor belangstellenden met vragen over erfrecht.

Nieuwe reddingwinkel
In 2009 is gestart met een nieuw winkelconcept. Met een kleding- en 
productenlijn is een nieuwe webwinkel ingericht. De kledingcollectie 
ResQ, ontworpen door Telstar Trading, zal de komende jaren worden 
ingezet ten bate van de KNRM. De omzet in het eerste jaar stemt tot 
tevredenheid. Zowel KNRM als Telstar Trading heeft geïnvesteerd in de 
toekomst. De brutowinst voor de KNRM bedroeg in 2009 e 65.000,-. 
Dit geeft vertrouwen in voortzetting van het project. Voor 2010 zijn 
inmiddels een zomer- en wintercollectie ontworpen.

Evenementenorganisatie
De doelstelling om uit een nieuwe evenementenorganisatie 2.000 

nieuwe donateurs te werven is niet gehaald. De voornaamste reden is 
de nadruk die bij evenementen is gelegd op de nieuwe winkelcollectie. 
Dit heeft weliswaar succes opgeleverd, maar dit ging ten koste van de 
donateurswerving. 

Direct mail en internet
In 2009 is geen direct mail actie uitgevoerd. Wel is in samenwerking 
met watersporttijdschriften een actie gevoerd om donateurschap en 
nieuwe winkelcollectie onder de aandacht te brengen.
De inzet van internet bij acties begint te werken. Steeds vaker komen 
donateursaanmeldingen binnen via de website.
 
Communicatie
Het donateursblad De Reddingboot is in 2009 geheel vernieuwd. In 
samenwerking met uitgeverij Media Partners is een nieuw concept en 
inhoudsplan ontwikkeld, waarmee in de komende jaren meer resultaat 
wordt verwacht op het gebied van fondsenwerving. De mogelijkheden 
tot adverteren zijn nog niet benut. Veel bedrijven hebben in de crisis-
tijd de hand op de knip als het om advertenties gaat.

De website heeft in 2009 geen veranderingen ondergaan. Wel is 
er dagelijks nieuws te vinden, dankzij de inspanningen van vele 
vrijwilligers op de reddingstations.

De intranet-website mijnKNRM.nl is in 2009 verder gevuld met 
kennis en nieuws. Steeds meer vrijwilligers vinden hun weg in 
deze zeer uitgebreide databank. 

Gala
Het jaarlijkse benefietgala voor de KNRM in het Kurhaus in 
Scheveningen heeft in 2009 e 226.156,- opgebracht. Het gala 
biedt een platform voor netwerken met het bedrijfsleven en 
brengt de KNRM als fondsenwervende organisatie onder de aan-
dacht. De opbrengst van de benefietgala’s wordt gestort in het 
Reddersfonds, dat voorziet in de persoonlijke veiligheidsuitrusting 
en opleiding van bemanningsleden.

Mevrouw H. Hafkamp, burgemeester van Bergen, speldt de versierselen op die horen bij de onderscheiding als Ridder in  
de Orde van Oranje Nassau, bij de heer S.E. Wiebenga, oud-directeur van de KNRM, die wegens pensionering in 2009 afscheid nam.  
De heer Wiebenga was sinds 1984 adjunct-directeur en directeur tot de directieoverdracht in 2007 aan de heer R.A. Boogaard.
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Functionarissen uit de KNRM zijn deelnemer in platforms die 
adviezen geven, nieuwe structuren oprichten of inspraakorgaan 
zijn in bestuurlijke procedures. Zo zijn er:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse 
Kustwacht
De KNRM is partner van de Kustwacht en levert, volgens conve-
nant, 24 uur per dag beschikbaarheid van reddingboten en 
bemanningsleden.
Periodiek Overleg SAR Organisaties
Hierin is de KNRM vertegenwoordigd voor overleg met 
Kustwacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Bristow 
helikopters.
Veiligheidsregio’s
De KNRM en de Kustwacht sluiten met veiligheidsregio’s waarin 
beiden opereren een convenant af. Projectleider namens de KNRM 
hierin is de heer G.M.J.H. Burema.
Werkgroep C2000
De KNRM is als gelieerd gebruiker vertegenwoordigd door opera-
tioneel inspecteur de heer J. Geel in deze werkgroep van 
Binnenlandse Zaken.
International Maritime Rescue Federation (IMRF)
Federatie van reddingmaatschappijen en -organisaties wereldwijd. 
Namens de KNRM is voormalig directeur de heer S.E. Wiebenga 
bestuurslid.
Adviescommissie Radio Medische Dienst
Commissie voor de betrokkenheid van patiënten en consumenten 
bij de RMD, waarin zitting hebben: 
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Zeevaart, 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS Noordzee 
Kustwachtcentrum, afdeling Operatiën, Marine Vliegkamp De 
Kooy, Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, Federatie van 
Visserijverenigingen, Nautilus NL, Vereniging van Waterbouwers in 
Bagger-, Kust- en Oeverwerken, BBZ Vereniging voor 
Beroepschartervaart, Redersvereniging voor de Zeevisserij en de 
KNRM.
Port Health Authority Rotterdam (PHAR) 
De KNRM heeft ten behoeve van de Radio Medische Dienst voor 
de scheepvaart een convenant afgesloten met de PHAR.
Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ)
Om te komen tot een eenduidige organisatie van medische hulp-
verlening op het water wordt onderling overleg gepleegd tussen 
de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg, Nederlandse 
Kustwacht, KNRM en Radio Medische Dienst, Vliegmedische 
Dienst Koninklijke Marine, Medische dienst Bristow Helicopters en 
de Veiligheidsregio’s. Deelnemer namens de KNRM is de heer W. 
Meijvogel.
Project Ambulancezorg op het water
De KNRM heeft in samenwerking met Ambulancezorg Nederland 
een richtlijn opgesteld. De KNRM verzorgt opleidingen en trainingen 
voor ambulanceverpleegkundigen aan boord van reddingboten. 
MIRG/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 brandweergroepen 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.
Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding 
IJsselmeergebied (SAMIJ)
De KNRM is lid van de operationele werkgroep. Extra aandacht  
is gegeven aan geïntegreerde geografische informatie in  
meldkamersystemen om ook het watergebied toe te voegen  
aan de digitale kaartsystemen. 
Projectgroep richtlijn traumazorg voor hulpverleners
De directeur, de heer R.A. Boogaard, heeft zitting in de  
stuurgroep, de voorzitter van de medische commissie, de heer  
dr. W.F. van Marion, neemt deel in de projectgroep.
Speed at Sea
Een project van TNO en TU Delft waarin onderzoek gedaan wordt 
naar snelvarende schepen. Voor de KNRM van belang vanwege de 
grote snelvarende reddingboten.
Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) pilot Noord-
Holland-Noord
Voor versterking van de rol van reddingsbrigades en KNRM-
reddingstations in de veiligheidsregio. Twee medewerkers  
vervulden een rol. De pilot is afgerond.
Natura 2000
Nieuwe regelgeving voor bescherming van kwetsbare gebieden. 
Twee medewerkers van de KNRM volgen deze nieuwe regelge-
ving.
CBF college van deskundigen
Voor verbeteringen van het keurmerk voor goede doelen. 
De directeur de heer R.A. Boogaard heeft zitting in dit college.
Nederlands Platform Waterrecreatie
De KNRM is vertegenwoordigd door de directeur de  
heer R.A. Boogaard.
Werkgroep recreatievaart en beroepsvaart en het project 
‘Varen doe je samen’
De KNRM is vertegenwoordigd door hoofd operationele  
dienst de heer R. Moleman.
Vereniging van Executeurs
De heer mr. W.H.B.M. Rooswinkel (vrijwillig adviseur vanuit de 
KNRM) is voorzitter.
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. Projectleider namens de KNRM is de 
heer G.M.J.H. Burema.
KNRM-project “Maatschappelijke stage”
Voor de KNRM is de heer T.H.M. Stokhof (vrijwillig adviseur)  
projectleider en contactpersoon.

Belanghebbendencommunicatie
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Doelstelling RMD
Het geven van medische adviezen aan schepen op zee. Hiermee 
wordt voldaan aan een overheidsverplichting zoals deze is vastge-
legd in een VN resolutie 1958 en de Europese Richtlijn 92/99 
welke van kracht werd op 31 maart 1992. Op grond hiervan is de 
Nederlandse Staat verplicht “met het oog op de medische hulp-
verlening aan boord van schepen, een voor zeevarenden kostenlo-
ze radio medische adviesverlening te garanderen gedurende 24 
uur per dag”. In de praktijk is de RMD vooral gericht op de 
beroepsvaart, van oudsher een belangrijke doelgroep van de 
KNRM.
Praktisch voordeel van de RMD binnen de KNRM organisatie is de 
gemakkelijker inschakeling van de RMD arts door de bemanning 
van reddingboten bij contact met gewonden of zieken. Bij het aan 
boord nemen van patiënten is volgens bedrijfsvoorschrift de schip-
per van de KNRM verplicht vooraf de arts RMD te consulteren.

uitvoering RMD
De praktische uitvoering is in handen van vijf BIG geregistreerde 
artsen welke allen beschikken over een nautische achtergrond. In 
2009 is in het eerste kwartaal een bestaande vacature voor RMD 
arts ingevuld.
De artsen van de RMD hebben een samenwerkingsovereenkomst 
met de KNRM waarin voorwaarden en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd. Het dagelijks functioneren van de RMD is vastgelegd 
in een huishoudelijk reglement.
In de KNRM organisatie is de RMD ingebed volgens het “stations-
model”. De artsen RMD worden daarin gezien als de bemanning 

KNRM Radio Medische Dienst
voor de Scheepvaart (RMD)

van een reddingsstation, als plaatselijke commissie (het dagelijks 
bestuur van een reddingsstation) is een Medische Commissie 
bestaande uit drie artsen. 

Visie op kwaliteit
De kwaliteit van de medische advisering moet in principe voldoen 
aan de maatstaven van de medische beroepsuitoefening zoals 
deze geldt in Nederland. Ervan uitgaande dat het in principe een 
verlengstuk is van de eerstelijns geneeskunde worden de protocol-
len gehanteerd zoals deze zijn vastgesteld door het Nederlands 
Huisartsen Genootschap.
Zo nodig vindt consultering van externe deskundigen plaats, bij-
voorbeeld specialisten in het Havenziekenhuis te Rotterdam.
Beperking van de mogelijkheden c.q. ad hoc improvisatie kan 
worden bepaald door specifieke omstandigheden (de locatie van 
het schip, de mogelijkheden aan boord, taalbarrière etc.).

Kwaliteitsbeleid
Intercollegiale toetsing wordt gerealiseerd door het opstellen van 
dossiers waarin ieder contact/advies wordt weergegeven. 
Onduidelijkheden of knelpunten worden onderling besproken en 
worden zo nodig onderwerp gemaakt van vergaderingen van de 
Medische Commissie en de Artsen RMD, die in principe drie maal 
per jaar plaatsvinden.

Probleem bij de kwaliteitsbewaking is het feit dat, door de aard 
van de situatie, zeer frequent sprake is van een zogenaamde open 
eind constructie. Terugkoppeling van de verdere gang van zaken 
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rond de patiënt is in de praktijk vaak moeilijk te realiseren. Met 
behulp van het “Charles de Monchy-fonds” werd een project 
gestart om geselecteerde casuïstiek na te trekken met de vraag-
stelling of hieruit lering voor de toekomst kan worden getrokken. 
De resultaten zijn veelbelovend en hebben al praktische implica-
ties voor onder meer de periodieke keuringen van zeelieden, de 
medische voorzieningen aan boord, de advisering door de artsen 
en de medische opleiding van maritiem officieren. Voor het kwali-
teitsbeleid op langere termijn is dit een belangrijk item waarbij 
voor de oplossing hiervan gedacht moet worden aan verdergaan-
de internationale samenwerking. Hiertoe is er ook contact met de 
International Maritime Health Association (IMHA), waarbij tot 
nauwe samenwerking is besloten. De KNRM is “corporate” lid 
geworden van de IMHA en alle artsen zijn individueel lid. Zij ont-
vangen daarmee voortaan ook het wetenschappelijk tijdschrift 
“International Medical Health”, dat zich toespitst op de medische 
zorg voor zeelieden.

Op het tweejaarlijks IMHA congres in Goa, India, werd door een 
van de RMD artsen een presentatie gehouden over een pilot van 
bovenstaande kwaliteitverbeteringsproject en werden, formeel en 
informeel, de banden aangehaald met collega’s van Radio 
Medische Adviesdiensten van onder meer Duitsland, Italië, 
Zweden, Noorwegen, Ierland en de VS. Ook werden de nieuwe 
Turkse collega’s (zie later) geïntroduceerd in deze gemeenschap.

Betrokkenheid patiënten en consumenten bij de organisatie 
RMD
Hiertoe bestaat een Adviescommissie RMD waarin zitting hebben: 
de Kustwacht, Marine, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
de KNRM, vertegenwoordigers van de scheepvaart, de 
Redersvereniging en de Federatie van Visserijverenigingen. Deze 
Commissie is in 2009 eenmaal bijeengeweest.

Klachtenbehandeling
Er bestaat een Klachtenregeling met een onafhankelijke 
Klachtencommissie. Over het jaar 2009 werden geen klachten 
ingediend.

Activiteiten RMD in 2009
Het aantal consulten was 715, dit betekent ten opzichte van 2008 
een lichte daling. Een verdere uitsplitsing is helaas nog niet mogelijk.
 
Communicatie - RMA
RMA is de toepassing die communicatie en informatie-uitwisseling 
van RMD artsen met schepen en kustwacht mogelijk maakt. Deze 
unieke vorm van Zorg op Afstand waarbij communicatie veelal via 
satelliet gaat en RMD-artsen plaats- en tijdonafhankelijk beschik-
baar moeten zijn, is zonder toepassing van ICT onmogelijk.

Communicatiesysteem Radio Medische Dienst
Het nieuwe communicatiesysteem, dat in 2008 door Arbor opge-
leverd werd, is in 2009 verder verbeterd en uitgebreid (onder 
andere met een geïntegreerde emailfunctie). De gebruikersvrien-
delijkheid voor de artsen, en de beschikbaarheid van de gegevens 
kregen speciale aandacht. De software die de artsen gebruiken 
krijgt voortaan, op basis van de gebruikerservaringen en -wensen, 

tweemaal per jaar een update. De verhuizing naar de Kustwacht 
zal het eerste kwartaal van 2010 gerealiseerd worden. 
Daarmee heeft de RMD voor de komende jaren een goed ICT  
fundament dat kan meegroeien met de ontwikkelingen op het 
gebied van Radio Medisch Advies, één van de echte pioniers als 
het gaat om ‘Teleconsultatie’.
In 2009 werd steeds meer gebruik gemaakt van de emailfunctie. 
Voor het stellen van diagnoses op afstand wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van het overzenden van fotomateriaal.
Het elektronische patiëntendossier functioneert goed, waarbij  
de privacy naar behoren is gegarandeerd.

Advisering Turkse Radio Medische Dienst
Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken heeft de 
KNRM in 2008 en 2009 het projectmanagement van het project 
Improving the Administrative and Operational Capacity of the Tele 
Health Centre gevoerd. Hierbij werd het Turkse Telehealth Center 
geholpen om haar maritieme Telehealth capaciteiten uit te bouwen. 
Alle resultaatgebieden van het project zijn gerealiseerd: Organisatie, 
Opleiding, ICT, Protocollen, Internationaal en Marketing/PR. Op 
alle onderdelen vormde de expertise van artsen van de Nederlandse 
Radio Medische Dienst de basis. In november 2009 is dit project 
met succes afgerond.

Port Health Authority Rotterdam (PHAR)
In maart 2009 heeft de KNRM het convenant voor het instellen 
van de Port Health Authority Rotterdam (PHAR) mede onderte-
kend. De PHAR is een virtuele organisatie waarvan de 
Havenmeester en Havenbedrijf Rotterdam, de havenartsen, het 
Havenziekenhuis, politie, GGD Rotterdam en de RMD de deelne-
mers zijn. De RMD krijgt een rol als een schip dat de haven van 
Rotterdam aan wil doen, aangeeft dat aan boord iemand mogelijk 
aan een besmettelijke ziekte leidt. De PHAR zal het schip opdragen 
contact op te nemen met de RMD teneinde een inschatting te laten 
maken over de ernst en besmettelijkheid van de gemelde ziekte. 
De arts RMD informeert de PHAR over de bevindingen.  
De PHAR neemt op grond van de inschatting van de arts van de 
RMD maatregelen die in protocollen zijn vastgelegd. Daarnaast is 
afgesproken dat de arts RMD de PHAR meldt als er aanwijzingen 
zijn dat aan boord van een schip dat om medisch advies heeft 
gevraagd en de haven van Rotterdam wil aandoen, mogelijk  
sprake is van een besmettelijke ziekte. Die melding kan al  
vooruitlopen op de melding van het schip zelf aan de PHAR. 

Samenstelling Commissie Radio Medische Dienst
Dr. W.F. van Marion, voorzitter
Dr. P.K.H. Hut, secretaris (tot 1 januari 2010)
Dr. J.J.L.M. Bierens MCDM, lid
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De KNRM is houder van het certificaat ISO 9001 voor fondsenwer-
ving en ondersteuning aan de stations op het gebied van: wer-
ving, kwaliteit en zorg van en voor medewerkers, operationele 
gereedheid en materieelbeheer. Deze certificering betreft de 
bedrijfsprocessen van het hoofdkantoor en de werkplaats in 
IJmuiden. Het certificaat is in 2009 verlengd. Bij de externe audits 
voor certificering zijn vijf niet-kritieke afwijkingen geconstateerd. 
Deze afwijkingen zijn inmiddels gecorrigeerd.

De KNRM heeft voor haar bedrijfsprocessen een aantal Kritieke 
Prestatie-Indicatoren vastgesteld. Daarmee legt de organisatie 
zichzelf doelstellingen en verplichtingen op om de kwaliteiten te 
borgen en verbeteren.
In dit jaarverslag worden deze indicatoren toegelicht en worden 
resultaten besproken.
Voor het overzicht zijn de indicatoren verdeeld in drie groepen:
- Redden
- Funding
- Bedrijfsvoering 

Prestatie-indicatoren en 
resultaten

De uitruktijd is een gemiddelde over alle alarmeringen en alle red-
dingstations. Binnen deze totalen wijkt 3% (65 acties) af van de 
norm. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door reddingstations 
waarvan de ligplaats van de reddingboot op grote afstand van de 
woonkernen ligt waar vrijwilligers vandaan komen. Hiervoor zijn 
geen passende oplossingen denkbaar.
Een langere uitruktijd kan ook ontstaan wanneer er geen spoed 
bij de melding wordt gegeven of wanneer de reddingboot wacht 
op ambulancepersoneel of brandweer om mee te nemen naar het 
incident op het water. Er wordt gestreefd naar optimale en gelijk-
tijdige alarmering van de verschillende hulpdiensten, zodat de uit-
ruktijd zo kort mogelijk blijft.

In 2009 is de zogenaamde oefenbox in mijnKNRM.nl (KNRM-
intranet) verder uitgebreid. Het gestructureerd oefenen op  
stations is van groot belang. Hiermee wordt de professionaliteit 

en de veiligheid van de redders verbeterd en geborgd. In 2009 zijn 
praktische vaaropleidingen gegeven door de medewerkers van  
de operationele dienst. In de praktijk betekent dit dat vrijwilligers, 
die door werkroosters op andere dagen/tijden willen oefenen dan 
de vaste oefenavond op het station, een beroep kunnen doen op 
deze mogelijkheid. Naast de medewerkers van de operationele 
dienst worden hiervoor ook vrijwilligers uit bestaande bemannin-
gen ingezet. Aanvragen en coördinatie gaan via de Coördinator 
Opleiden en Oefenen (COO).

Om de geoefendheid en het aantal oefenuren te registreren is in 
2009 een hulpmiddel ontwikkeld. Daarmee kan de geoefendheid 
van de bemanning door de COO worden beoordeeld. Hiermee 
kan tevens een jaarplan worden gemaakt om een oefenstandaard 
te realiseren. Met de nieuwe registratiemethode zal ook de 
meting van de geoefendheid worden aangepast. De norm die 
gehanteerd zal worden is minimaal eenmaal per week de  
mogelijkheid tot oefenen te bieden aan de vrijwilligers.

Multidisciplinair oefenen
Gezamenlijk oefenen met collega hulpdiensten is belangrijk.  
In 2009 is dit op lokaal niveau veel gedaan en werd geparticipeerd 
in diverse regionale multidisciplinaire oefeningen. Op 16 mei  
2009 is op initiatief van de Kustwacht een grote multidisciplinaire 
oefening op de Noordzee gehouden. Het doel daarvan was het 
beproeven van een grootschalige evacuatie van passagiers van een 
veerboot. Met medewerking van rederij DFDS in IJmuiden en alle 
hulpdiensten uit de regio is dit een succesvolle dag geworden. Er 
namen negen reddingstations van de KNRM deel aan de oefening. 
Er werden 500 passagiers geëvacueerd en overgedragen aan de 
land-hulpdiensten in IJmuiden.

Norm 1: binnen 1 uur na alarmering, 
binnen 10 mijl uit de kust, aanwezig 
kunnen zijn met een totale geredden-
capaciteit van 300 personen.
Berekeningswijze: gemeten op elf 
strategische punten op de 10-mijls 
grens vanuit de Nederlandse kust.
(Wordt jaarlijks gemeten).

Norm 2: binnen 2 uur na alarmering, 
binnen 30 mijl uit de kust, aanwezig 
kunnen zijn met een totale geredden-
capaciteit van 600 personen.
Berekeningswijze: gemeten op elf 
strategische punten op de 30-mijls 
grens vanuit de Nederlandse kust.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  300
Streef:  300
2009:  324
2008:  317
2007:  317
2006:  316
2005:  310

Norm: 600
Streef: 600
2009: 655
2008: 633
2007: 633
2006: 630
2005: 619

Gereddencapaciteit Noordzee

Het aantal minuten tussen alarmering 
en het uitvaren van de reddingboot 
(gemiddeld over alle meldingen).
Berekeningswijze: 
gebaseerd op logboeken van KNRM, 
kustwacht en meldkamers. 
(Wordt elk kwartaal gemeten).

Percentage van het aantal  
uitgevoerde oefeningen van de  
oefenlijsten
Berekeningswijze: gebaseerd op 
ingevulde oefenrappor tages van  
reddingstations.
(Wordt elk kwartaal gemeten).
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Norm:  15 minuten
Streef:  <10 minuten 
2009:  9 minuten
2008:  9,5 minuten
2007:  8,5 minuten
2006:  8,25 minuten
2005:  9,5 minuten

Norm:  80%
Streef:  100%
2009:  85%
2008:  85%
2007:  85%
2006:  82%
2005:  85%

uitruktijd

Geoefendheid reddingstations

In figuur 10 is zichtbaar dat de gereddencapaciteit op enkele 
meetpunten niet voldoet aan de tijdnorm binnen 1 uur na alarme-
ring. Tevens is de invloed van de slechte weersomstandigheden in 
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kaart gebracht (figuur 11 en 13). Voor de regio Westerschelde 
wordt gerekend op extra capaciteit vanuit Zeebrugge en 
Oostende, voor de regio Den Helder biedt het wachtschip van de 
kustwacht extra gereddencapaciteit. In beide gebieden moet 

gerekend worden op hulp van passerende scheepvaart. Ter hoog-
te van Schiermonnikoog is de capaciteit (150 personen) van de 
reddingboot van het eiland Borkum (Duitsland) niet meegewogen.Scenario: ma/di/wo/do/vr

werktijd
  tfB 7-0  

PPaR Totaa l

1-5 86.7% 100.0% 100.0% 100.0% 74.7% 96.9%
6-20 62.2% 99.2% 100.0% 99.6% 33.4% 83.1%

21-40 55.7% 99.3% 100.0% 99.3% 54.2% 82.2%
41-70 53.2% 72.1% 49.1% 74.6% 0.0% 58.2% 103

71-100 61.6% 70.4% 49.7% 73.5% 0.0% 59.9% 164
101-150 55.5% 73.1% 46.7% 72.3% 0.0% 58.7% 234
151-250 93.6% 78.2% 51.1% 79.4% 0.0% 87.3% 11
251-400 96.7% 69.3% 32.1% 73.0% 0.0% 94.5% 2450
401-600 0.2% 40.8% 3.6% 1.1% 0.0% 10.4% 705
601-800 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 487

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 352
1001-1200 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 472
1201-1400 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1341

> 1400 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1842

Totaa l 66.9% 97.2% 98.4% 98.7% 39.6% 85.7%

10 116 201 185 11 5

PPaR Totaa l

1-5 86.7% 100.0% 100.0% 100.0% 75.1% 96.9% 0.04
6-20 67.5% 99.5% 100.0% 99.9% 44.3% 86.3% 1.05

21-40 56.1% 99.6% 100.0% 99.3% 56.6% 82.4% 1.10
41-70 56.7% 87.8% 79.2% 89.1% 21.3% 71.8% 0.36

71-100 62.9% 81.1% 69.4% 85.4% 13.0% 68.8% 0.41
101-150 56.9% 80.7% 62.8% 82.0% 8.9% 65.6% 0.40
151-250 95.3% 83.3% 61.5% 85.0% 3.2% 91.0% 0.12
251-400 96.7% 78.8% 52.9% 85.9% 3.5% 95.2% 0
401-600 11. 8% 58.4% 39.3% 54.9% 1.5% 41.9% 0.47
601-800 5.1% 45.8% 31.3% 41.5% 1.3% 32.0% 0.93

801-1000 2.9% 38.0% 28.0% 37.8% 1.1% 23.4% 1.88
1001-1200 1.2% 26.2% 24.9% 34.6% 0.9% 17.2% 1.83
1201-1400 3.0% 19.7% 22.5% 24.8% 0.9% 15.9% 0.84

> 1400 2.5% 12.1% 10.6% 5.6% 0.8% 5.8% 1.05

Totaa l 59.0% 72.0% 68.4% 83.5% 33.9% 66.4% 10.57

4.32 1.97 1.65 1.03 1.60 10.57
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Figuur 10: Gereddencapaciteit 1 uur na alarmering (inclusief SAR-helikopters) onder werktijd bij 0-7 Beaufort.
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Figuur 11: Gereddencapaciteit 1 uur na alarmering (inclusief SAR-helikopters) na 21.00 uur bij >7 Beaufort.
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Figuur 12: Gereddencapaciteit 2 uur na alarmering (inclusief SAR-helikopters) onder werktijd bij 0-7 Beaufort.
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Figuur 13: Gereddencapaciteit 2 uur na alarmering (inclusief SAR-helikopters) na 21.00 uur bij >7 Beaufort.
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Figuur 12: Gereddencapaciteit 2 uur na alarmering (inclusief SAR-helikopters) onder werktijd bij 0-7 Beaufort.

Figuur 10: Gereddencapaciteit 1 uur na alarmering  
(inclusief SAR-helikopters) bij 0-7 Beaufort.

Figuur 12: Gereddencapaciteit 2 uur na alarmering  
(inclusief SAR-helikopters) bij 0-7 Beaufort.

Figuur 13: Gereddencapaciteit 2 uur na alarmering  
(inclusief SAR-helikopters) bij >7 Beaufort.

Figuur 11: Gereddencapaciteit 1 uur na alarmering  
(inclusief SAR-helikopters) bij > 7 Beaufort.
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Figuur 14: 
Toetsing aan de tijdsnorm 
van de KNRM.

Nieuw reddingstation Hansweert
Met de toevoeging van een nieuw reddingstation in Hansweert is 
het oostelijk deel van de Westerschelde voorzien van de vereiste 
reddingbootdekking. De beoogde opening in maart 2009 werd 
niet gehaald. De opleiding en training van de nieuwe bemanning 
heeft meer tijd in beslag genomen. Het vaargebied Westerschelde, 
dat tot de drukste scheepvaartroutes in Nederland behoort, vergde 
een extra opleidingsinspanning en meer ervaringsuren van de 
bemanning. Op 2 juli 2009 is het reddingstation officieel van start 
gegaan.
In Hansweert is de reddingboot Jan van Engelenburg gestatio-
neerd, die voorheen dienst deed op Terschelling en in 

Scheveningen. Met deze stationering zijn geen extra investeringen 
noodzakelijk geweest.
De KNRM kreeg voor een bemanningsverblijf de beschikking  
over een verdieping in het sluisbedieningscentrum, vlak naast  
de ligplaats van de reddingboot. Een geste van Rijkswaterstaat  
die zeer gewaardeerd is.
Met de inrichting van het reddingstation is een investering 
gepleegd van:
€ 56.650,- voor opleiding en training van de bemanning
€ 24.750,- voor veiligheidsuitrusting
€ 64.150,- voor tijdelijke portacabin, behuizing en inrichting
€ 12.000,- voor organisatiekosten.

Binnen 30 minuten na alarmering elke 
positie op het ruime binnenwater met 
een reddingboot te bereiken. (in het 
werkgebied van de Nederlandse 
Kustwacht).
Berekeningswijze: gebaseerd op 
berekeningen in het rapport Ruim 
Binnenwater van de KNRM (2006). 
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  100%
Streef:  100%
2009:  90%
2008:  87%
2007:  85,5%
2006:  85,5%
2005:  85%

Dekking ruim binnenwater

Niet bereikbaar door KNRM  
binnen 30 minuten na 
alarmering.

Slecht bereikbareondiepten  
in de Waddenzee.

Dekkingsoverzicht tijdsnorm KNRM.
De ontbrekende 10% in de dekking wordt veroorzaakt door de volgende (bevaarbare) gebieden:

Dollard (oost) 1,50% Vanwege grote ondiepte niet oplosbaar. 
Wantijen Rottum/Terschelling/Vlieland 1,50% Vanwege grote ondiepte niet oplosbaar.
Zwarte Meer 0,50% Geen KNRM dekking, wel door brandweer Zwartewaterland
Nijkerkernauw, Nuldernauw en Wolderwijd 0,50% Geen KNRM dekking, wel door Reddingsbrigade Blaricum  
   (gelieerd aan KNRM), brandweer Harderwijk en brandweer   
   Nijkerk  
Lelystad (Markermeer) 1,00% Geen KNRM dekking
Hoornse Hop (Markermeer) 0,50% Geen KNRM dekking, wel door reddingsbrigade Zeevang  
    (gelieerd aan KNRM)
Krammer en Volkerak/Haringvliet Oost 1,50% Geen KNRM dekking, wel door bergingsmaatschappij
Oosterschelde oost 3,00% Geen KNRM dekking

De KNRM streeft naar gegarandeerde dekking door toevoeging van gelieerde reddingsbrigades of het oprichten van nieuwe reddingstations.
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Reddingsbrigade Blaricum gelieerd

Op 1 januari 2009 is de reddingsbrigade Blaricum gelieerd aan de 
KNRM. Daarmee is het de vierde reddingsbrigade na Andijk, 
Wijdenes en Zeevang. Door gelieerde reddingsbrigades hoeven 
drukke reddingstations als Enkhuizen, Marken en Huizen minder 
ingezet te worden. Dit verlaagt de werkdruk bij vrijwilligers van 
die stations. Tevens wordt de dekkingsgraad voor gereddencapa-
citeit verhoogd.
 
Gelieerde reddingsbrigades ontvangen van de KNRM een vergoe-
ding van € 5.000,- per jaar, alsmede operationeel en technisch 
advies en ondersteuning. Deze reddingsbrigades opereren conform 
de eisen die de KNRM ook stelt aan haar eigen reddingstations.

Figuur 15: Opschalingsklasse voor gereddencapaciteit van 
de KNRM, berekend naar de kans op een groot ongeval.

Het meldingssysteem voor incidenten is bij de KNRM in 2009  
verbeterd. Vanaf 2010 zijn daarmee betere analyses te maken  
om een norm te kunnen bepalen voor het aantal incidenten van  
operationele, technische en personele aard, die past bij het aantal 
uren inzet en het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd.
In 2009 maakten de reddingboten 6.500 vaaruren voor oefening 
en 5.500 vaaruren voor acties. Op basis hiervan is voorlopig als 
norm gesteld dat er maximaal 2 incident per 5.000 vaaruren 
mogen zijn. 

Binnen 1 uur en 3 kwartier na  
alarmering op elke positie op het ruime 
binnenwater aanwezig kunnen zijn met 
een totale gereddencapaciteit van 25, 
50,100 of 200 afhankelijk van het  
risicoprofiel van het gebied.
Berekeningswijze: gebaseerd op 
berekeningen in het rapport Ruim 
Binnenwater van de KNRM (2006). 
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  100%
Streef:  100%
2009:  100%
2008:  98%
2007:  95%
2006:  95%
2005:  95%

Gereddencapaciteit ruim binnenwater

Door toevoeging van een extra Atlantic 75 type reddingboot in 
Ouddorp en de oprichting van reddingstation Dordrecht is aan de 
tot dan toe nog ontbrekende norm voor opschaling naar een 
gereddencapaciteit van 25 personen voor de Grevelingen, 
Krammer en Volkerak voldaan.
De KNRM houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de risico-
inventarisaties van gebieden om mogelijk toekomstige hogere 
opschalingsnormen het hoofd te kunnen bieden.

Het aantal incidenten van nautisch  
opera tionele aard per 5.000 vaaruren 
(met schade aan materieel).
Berekeningswijze: Aantal incidenten/
(vaaruren/5.000). 
(Wordt elk kwartaal gemeten).
 

Het percentage in tijd waarin het materieel 
beschikbaar was voor inzet.
Berekeningswijze: op basis van rappor-
tages operationele en technische dienst.
(Wordt elk kwartaal gemeten).

R
ed

d
en

R
ed

d
en

Norm: max. 2 
per 5.000 vaaruren
Streef: 0
2009: 2,1
2008: 2,6
2007: 10,5
2006: 6,8
2005: 13,1

Norm:  90%
Streef:  95%
2009:  93%
2008:  92,5%
2007:  94,3%
2006:  95%
2005:  94,1%

Operationele incidenten

Beschikbaarheid van het materieel

De beschikbaarheid van het materieel was 93%. Dat wil zeggen 
dat 7% van de tijd een reddingboot of voertuig in onderhoud is 
geweest. Gedurende deze 7% van de tijd heeft reservematerieel 
dienst gedaan om het reddingstation inzetbaar te houden.

Periodiek onderhoud
In 2009 hebben de volgende reddingboten en voertuigen groot 
onderhoud gekregen:
1x AV -klasse (6-jaarlijks):  Koos van Messel
1x JF-klasse (6-jaarlijks):  Jan en Titia Visser 
3x Val-klasse (6-jaarlijks):  Uly, Beursplein 5, Frans Hogewind
6x Atlantic (3-jaarlijks):  Palace Noordwijk, Maria Hofker,  
 Francine Kroesen, Koen Oberman,  
 Veronica, Willemtje
2x Float (3-jaarlijks):  Gul, Fint 
2x Tractor (6-jaarlijks):  Westkapelle, De Cocksdorp 

Uitgesteld of afgesteld onderhoud
In plaats van groot onderhoud uit te voeren aan de tractor van 
Cadzand, wordt deze in 2010 vervangen door een nieuwe aangepas-
te tractor. Hierdoor wordt € 100.000,- aan onderhoudskosten 
bespaard. Een nieuwe tractor kost € 165.000,- en zal door onder-
houdsvriendelijkere onderdelen minder kosten in jaarlijkse exploitatie.
De reddingboot Gooier heeft in 2009 geen onderhoud gehad, 
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omdat deze uit de sterkte is gehaald na de vervanging door de 
Nikolaas Wijsenbeek. De Orca wordt in 2010 vervangen door een 
nieuwe Nikolaas-klasse boot, daarom zijn in 2009 alleen noodza-
kelijke reparaties uitgevoerd. Het begrote onderhoud van de 
Johanna Margareta is uitgesteld naar 2010.
Alle kusthulpverleningsvoertuigen hebben in combinatie met de 
apk-keuring een onderhoudsbeurt gekregen gericht op het remsy-
steem. Alle tractoren hebben onderhoud gekregen aan het rijwerk.

De volgende boothuizen hebben schilderonderhoud en controle 
van de bliksem- en overspanningsbeveiliging systemen ondergaan: 
Ter Heijde, IJmuiden, Ameland Ballum, Ameland Nes, Eemshaven, 
Hindeloopen, Den Oever.
Op alle stations werden elektrisch handgereedschap en hijsmidde-
len gekeurd.

De onderhoudsintervallen voor groot onderhoud van de Atlantic’s 
zijn verlengd van elke twee naar elke drie jaar waarbij er op het 
station elk jaar een preventieve controle door de regio monteur 
plaatsvindt. De buitenboordmotoren worden vanaf 2009 elke 6 
jaar ingeruild in plaats van elke vier jaar. Dit is gedaan op basis van 
de prestaties van de motoren, het onderdak en droog liggen van 
vrijwel alle Atlantic’s. Het resultaat is een besparing van € 4.000,- 
per Atlantic per jaar op de instandhoudingkosten.

Het uitvalspercentage van het materieel in 2009 bedroeg 1,2%. 
Gedurende de uitval door storingen heeft reservematerieel of de 
aanwezige tweede boot op station dienst gedaan om het redding-
station inzetbaar te houden. De storingen hebben niet geleid tot het 
niet beantwoorden van een alarmering. De komende jaren zal extra 
aandacht uitgaan naar de lanceerinstallaties van de strandstations 
aangezien er afgelopen jaar meerder meldingen van uitval waren.

Modificaties 
In 2009 zijn volgens plan 52 modificaties op in totaal 24 boten 
gerealiseerd. 

Het percentage in tijd waarin het materieel 
zonder storing of schade heeft gefunctio-
neerd.
Berekeningswijze: op basis van rapporta-
ge van operationele en technische dienst.
(Wordt elk kwartaal gemeten).

Het aantal incidenten van technische  
aard (storingen met uitval tot gevolg)  
aan materieel
Berekeningswijze: op basis van 
incidentenrapportage van de KNRM.
(Wordt elk kwartaal gemeten).
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Norm:  >95%
Streef:  >95%
2009:  98,8%
2008:  99,1%
2007:  98,3%
2006:  99%
2005:  98,6%

Norm:  -
Streef:  0
2009:  12
2008:  10
2007:  5
2006:  4
2005:  14

Betrouwbaarheid van het materieel

Incidenten (technisch)

De technische incidenten betroffen voornamelijk het rijdend en 
rollend materieel. De kwetsbaarheid van dit materieel in een zoute 
omgeving is anders dan van het varend materieel, dat specifiek 
voor zeewater ontworpen is.

Ook voor technische incidenten is de rapportage in 2009 verbe-
terd. Vanaf 2010 zijn daarmee betere analyses te maken. Daarmee 
verwacht de KNRM een norm te kunnen stellen waarop gestuurd 
kan worden in keuzes van materieel.

Het percentage niet gepland verloop 
(anders dan functioneel leeftijdsontslag bij 
55 of 65 jaar) van vrijwilligers.
Berekeningswijze: op basis van vrijwilli-
gersadministratie door secretariaat KNRM.
(Wordt elk kwartaal gemeten).R
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Norm:  3%
Streef:  1%
2009:  3,3%
2008:  2,5%
2007:  1,3%
2006:  1,4%
2005:  2,8%

Verloop van vrijwilligers

De KNRM streeft naar een veilige en prettige werkomgeving voor 
vrijwilligers, met veel mogelijkheden voor ontplooiing, opleidingen 
en functiewisselingen, waarmee getracht wordt de vrijwilliger zo 
lang mogelijk aan de organisatie te blijven binden en boeien.
Door de snelle groei van het aantal vrijwilligers in de laatste jaren, 
voornamelijk veroorzaakt door het oprichten van nieuwe redding-
stations, wordt het verloop ook groter. In 2009 speelde daarbij 
mee dat de voormalige reddingwinkel werd afgestoten en de vrij-
willige beheerders daardoor ook werden bedankt voor hun inzet. 
Een deel van de reddingwinkelbeheerders is nu actief als vrijwilli-
ger voor werving van donateurs op evenementen.
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Op 31 december stonden de volgende aantallen 
medewerkers ingeschreven:
 2009  2008  2007

bemanningsleden (vrijwillig) 835 815 762
plaatselijke commissieleden (vrijwillig) 165 165 162
Raad van Toezicht (vrijwillig) 8 8 7
medische en technische adviseurs (vrijwillig) 13 17 15
vrijwilligers kantoor 11 13 29
EHBO instructeurs (vrijwillig) 23  20 14
beursvrijwilligers 20
vrijwilligers werkplaats 14  15 15
reddingwinkelhouders (vrijwillig) 0 68 69
Totaal vrijwilligers 1.089 1.121 1.073

schippers (beroeps) 10 10 10
technische en operationeel personeel (beroeps) 25 25 22
kantoorpersoneel (beroeps) 22 24 21
artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd) 5 4 5

Aantal vrouwelijke bemanningsleden 29  24  22
Aantal vrouwelijke plaatselijke commissieleden 15 16 12

Mutaties 
Alle mutaties in vrijwilligers- en beroepssamenstelling worden door het 
secretariaat geadministreerd. De reddingstations zorgen zelf voor wer-
ving van nieuwe vrijwilligers. 

Onderscheidingen 
De KNRM reikt bij een jubileum van een bemanningslid of een com-
missielid eigen medailles uit bij 25- en 40-jarig dienstverband. De 
KNRM vraagt jaarlijks Koninklijke onderscheidingen aan voor vrijwilli-
gers of ondersteunt de aanvragen die door anderen worden gedaan.

Bemanningsleden van reddingboten komen na tien jaar dienstverband 
in aanmerking voor een Koninklijke Vrijwilligersmedaille. De medaille 
wordt toegekend aan iedereen, die tien jaar of veelvouden van vijf 
daarboven, in actieve dienst bij een hulpverleningsorganisatie is. Deze 
vrijwilligersmedaille onderscheidingen worden niet uitgereikt aan 
plaatselijke commissieleden. In de laatste jaren werden de volgende 
onderscheidingen uitgereikt: 
 2009  2008 2007
10 jaar 21 26 26
15 jaar 13  28  16
20 jaar 15 8 15
25 jaar 6 2 1
30 jaar 2 4 1
35 jaar 2 2 1
40 jaar 1 1 1

 2009 2008  2007
Bronzen KNRM medaille bij 25 jaar 10 1 4
Zilveren KNRM medaille bij 40 jaar 1 1 2

Koninklijke onderscheidingen 28 24 14

Beschikbaarheid vrijwilligers controlesysteem

In 2009 is het digitale beschikbaarheidsprogramma ASK geïntrodu-
ceerd op 15 reddingstations. Met dit systeem kunnen vrijwilligers zich 
aan- en afmelden via hun mobiele telefoon, zodat op elk moment van 
de dag bewaakt wordt of er voldoende bemanningsleden zijn om de 
reddingboot te bemannen. Het systeem waarschuwt iedereen auto-
matisch wanneer een kritisch minimum aan bemanningsleden is 
bereikt. Op dat moment krijgt iedereen het dringende verzoek nog-
maals te melden hoe de beschikbaarheid is. Het systeem biedt moge-
lijkheden tot planning, zodat vrijwilligers meer vrijheid hebben en zich 
niet 24 uur per dag gebonden hoeven te voelen. De gebruikerskosten 
van het systeem bedragen € 25.000,- per jaar.

Motivatie onderzoek vrijwilligers
In 2009 werd een motivatieonderzoek onder vrijwilligers gestart op 
een aantal reddingstations. Het onderzoek is een afstudeeropdracht 
en wordt in 2010 afgerond en gepresenteerd.

Introductie maatschappelijke stages bij KNRM
Vanaf 2011 wordt de Wet Maatschappelijke stage van kracht. Iedere 
scholier van het voortgezet onderwijs moet voor het verkrijgen van 
het einddiploma een maatschappelijke stage hebben gelopen van 72 
uur. In 2009 is een takenboek samengesteld voor deelnemende red-
dingstations. Uitvoering van de maatschappelijke stage is in 2009 niet 
gehaald. Naar verwachting kan in 2010 op een aantal reddingstations 
worden proefgedraaid, om elk een groepje van 6 tot 8 scholieren 
gedurende 72 uur te ontvangen.

De gemiddelde leeftijd van alle varende 
bemanningsleden. De minimumleeftijd 
is gesteld op 18 jaar, de maximumleef-
tijd op 55 jaar.
Berekeningswijze: op basis van 
vrijwilligersadministratie door  
secretariaat KNRM.
(Wordt elk kwartaal gemeten).
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Norm:  >35<45 jaar
Streef:  35
2009:  38,4 jaar
2008:  38,4 jaar
2007:  39 jaar
2006:  38,3 jaar
2005:  38 jaar

Leeftijd vrijwilligers

Het varen op snelle reddingboten vraagt om een jongere bemanning 
dan vroeger gebruikelijk was. De KNRM streeft naar een gemiddelde 
leeftijd van 35 jaar, zodat er een evenwichtige opbouw is van jongere 
en oudere bemanningsleden en er voldoende doorstroommogelijkhe-
den in functies bestaan voor vrijwilligers.
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Opleidingen

1 januari 2006 403 316 293 103 175 320
1 januari 2007 422 338 290 97 185 348
1 januari 2008 447 345 304 95 216 388
1 januari 2009 486 413 400 121 253 485
1 januari 2010 508 454 440 141 283 574
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In 2009 zijn de eisen aan de basisvaardigheden van aankomend 
opstappers flink uitgebreid.
De cursus vaarbewijs 1 en de cursus Marcom B worden in het  
eerste jaar van de vrijwilliger begonnen. Na een jaar in dienst te 
zijn krijgt de vrijwilliger de praktische “Basic Safety” cursus. Tijdens 
deze cursus wordt aandacht besteed aan overleven op zee, de  
kapseis- en onderwater-ontsnappingstraining en een basisuitleg 
over brandbestrijding.

Er is in 2009 een inhaalslag gemaakt voor alle reddingstations met 
betrekking tot brandbestrijding. Om extra belasting van vrije tijd te 
voorkomen zijn hiervoor de vaste oefenavonden gebruikt.
Aangezien het volgen van opleidingen buitenshuis erg tijdrovend is 
wordt vooral gezocht naar reguliere opleidingen in de regio.
De mogelijkheid voor het volgen van theoretische (voor)opleidingen 
via internet is via het intranet-systeem mijnKNRM.nl uitgebreid. 
Aankomend opstappers moeten voortaan hun basiskennis van zee-
manschap demonstreren, voordat zij in Schotland hun afsluitende 
cursus krijgen, en zij moeten het certificaat voor Marcom B 
behaald hebben. 

De impuls die in 2009 is gegeven aan opleidingen heeft in aantallen 
effect gehad, maar met een blijvende instroom van nieuwe vrijwilli-
gers blijft het percentage gediplomeerden achterlopen. Dit verklaart 
de noodzaak tot intensivering van opleidingsinspanningen.

Het meldingssysteem voor incidenten is bij de KNRM in 2009  
verbeterd. Vanaf 2010 zijn daarmee betere analyses te maken. 
Daarmee verwacht de KNRM een norm te kunnen stellen aan  
incidenten van personele aard. De norm is voorlopig bepaald op 
basis van het aantal operationele manuren en het aantal gewerkte 
uren door beroepsmedewerkers.
Het aantal operationele uren in de afgelopen jaren bedroeg:
2009: 220.000 manuren  
2008: 227.600 manuren 
2007: 235.300 manuren 
2006: 213.500 manuren 
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Ongevallen met letsel

Opleidingen

Het aantal ongevallen met letsel bij vrijwilligers en  
beroeps tijdens inzeturen t.b.v. de KNRM.

Berekeningswijze: Aantal incidenten/(manuren/50.000) 
(Wordt elk kwartaal gemeten).

Vrijwilligers 
Norm:  maximaal 1 incident per 

50.000 manuren.
Streef:  0 
2009:  2,5
2008:  3,3
2007:  2,1
2006:  0,9

Beroepsmedewerkers 
Norm:  maximaal 1 incident 

per 50.000 manuren.
Streef:  0 
2009:  0
2008:  0
2007:  0
2006:  0

Het percentage gediplomeerde vrijwilligers 
in varende functie, naar soort opleiding.

Berekeningswijze: op basis van 
vrijwilligersadministratie door  
secretariaat KNRM.
(Wordt elk kwartaal gemeten).

Opleiding:  Streef: 2009 2008 2007 2006
SAR Craft Operations  80% 68% 75% 73% 73%
Maritieme communicatie 50% 61% 64% 56% 58%
Vaarbewijs       70% 59% 62% 50% 50%
Theoretische Kustnavigatie  25% 19% 19% 16% 17%
Radarwaarnemer    50% 38% 39% 35% 32%
EHBO        80% 77% 75% 64% 60%

Figuur 16: Aantal gediplomeerde bemanningsleden  
voor genoemde opleiding.
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In 2009 is de rol van de lokale Coördinator Opleiden en Oefenen 
(COO) in de plaatselijke commissie uitgediept en verstevigd. 
Uitnodigingen en vragen over opleidingen van bemanningsleden 
worden aan de COO gesteld. Op deze manier wordt werkdruk 
weggehaald bij de secretaris van de plaatselijke commissie. Een 
overzicht van geplande opleidingen is via mijnKNRM.nl beschik-
baar. Vrijwilligers kunnen via de COO hun interesse aangeven voor 
deze opleidingen. Acceptatie voor opleidingen/cursussen gebeurt 
in overleg met COO en de operationele dienst.

EHBO+
De intensievere samenwerking met ondermeer de ambulancedien-
sten heeft in 2009 geleid tot een aangepaste EHBO-cursus (de 
EHBO-plus) voor bemanningsleden van de KNRM. De cursus geeft 
aanvullende kennis op het gebied van zuurstoftoediening, nek-
kraag aanleggen en de zogenaamde Sellick-methode bij drenkelin-
gen. Deze cursus wordt door vrijwillige EHBO-instructeurs gegeven 
op de reddingstations. Voor personeel van de ambulances zorgt de 
KNRM voor twee trainingsdagen op een reddingboot. Hierbij staat 
persoonlijke veiligheid centraal (overlevingspakken, reddingvesten, 
man-over-boord en het boarden van schepen). Door te werken 
met de apparatuur aan boord van de reddingboot wordt het wer-
ken op een bewegend platform voor de ambulancemedewerkers 
meer vertrouwd.

Standaard voorziening zuurstofflessen
In 2009 is samen met een leverancier van zuurstof een systeem 
ontwikkeld om na hulpverleningen gebruikte zuurstofflessen bin-
nen 24 uur te vervangen. Alle bemanningsleden krijgen tevens een 
cursus zuurstoftoediening volgens gecertificeerde procedures.

Samenwerking Maritime Rescue Institute MRI, Stonehaven 
(Schotland)
Onderdeel van het opleidingstraject voor nieuwe bemanningsleden 
is een afsluitende cursus bij het Maritime Rescue Institute in 
Stonehaven. De KNRM werkt al 27 jaar samen met dit opleidingsin-
stituut. In 2009 is op verzoek van de directie van MRI een mede-
werker van de KNRM in Stonehaven gedetacheerd. Het doel hier-
van is het veilig stellen van de toekomst van deze opleiding en het 
verder uitbouwen van de klantenkring naar collega reddingmaat-
schappijen in Europa. De detachering eindigt in 2010. De kosten 
worden volledig gedragen door MRI.

Er zijn in totaal 1.261 bestellingen ontvangen en verzonden door 
het magazijn.

In 2009 is een verbeterd inkoopsysteem gebouwd op basis van het 
administratieve softwarepakket Profit. Dit systeem verbetert het 
inzicht in lopende inkoopopdrachten en gehanteerde commerciële 
voorwaarden. In 2010 zal het systeem volledig geïntegreerd zijn.

Het percentage levering aan de  
reddingstations binnen 3 weken na hun 
bestelling bij het magazijn van de KNRM 
in IJmuiden.
Berekeningswijze: 
op basis van registratie door  
magazijnmeester.
(Wordt elk kwartaal gemeten).B
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Norm:  90%
Streef:  95%
2009:  97,7%
2008:  97,1%
2007:  95,3%
2006:  96,7%
2005:  96,6%

Logistiek

In 2009 werd vanwege pensionering afscheid genomen van vijf 
medewerkers. 
Er is één nieuwe regiomonteur aangesteld en een medewerker 
communicatie en fondsenwerving. In 2010 is de aanstelling van 
drie nieuwe medewerkers voorzien. 

Het aantal fte’s wordt berekend door het totaal aantal gewerkte 
SVW-dagen volgens de verzamelloonstaat te delen door het full-
time standaard aantal werkdagen van 261. In 2009 hebben 70 per-
sonen gezamenlijk 13.826 SVW-dagen gewerkt. Hieruit volgt het 
aantal fte’s in 2009 van 53 (13.826/261).
Het streven om maximaal 50 fte’s in dienst te hebben is daarmee 
niet behaald. Het hogere aantal is voornamelijk veroorzaakt door 
de toevoeging van tijdelijke medewerkers, die op basis van een 
0-urencontract werkzaamheden verrichten voor diverse projecten 
(automatisering, project 1816, logistiek en fondsenwerving).

Het aantal betaalde medewerkers in de 
ondersteunende organisatie en de 
beroepsschippers.
Berekeningswijze: 
salarisadministratie KNRM
(Wordt jaarlijks gemeten).
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g Norm: 50
Streef: <50
2009: 53
2008: 51,1
2007: 47,4
2006: 51
2005: 50,3

Personeel aantal fte’s

Het percentage ziekteverzuim onder de 
vaste medewerkers in IJmuiden en de 
beroepsschippers.
Berekeningswijze: 
registratiegegevens van  
KLM-Arbo Service.
(Wordt elk kwartaal gemeten).B
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Streef:  4,5%
2009:  8,1%
2008:  6,2%
2007:  2,3%
2006:  3,3%
2005:  1,5%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in 2009 is hoog geweest door vier langdurig zieke 
werknemers van wie de meesten inmiddels zijn hersteld. Maandelijks 
rapporteert KLM Health Services op basis van het aantal medewer-
kers en het aantal ziekmeldingen in die maand het ziekteverzuimper-
centage. Gekeken wordt ook naar het aantal meldingen, de duur van 
ieder verzuim, de meldingsfrequentie en het aantal verzuimdagen.
Bij ieder verzuim wordt gekeken in hoeverre dit al of niet werkgerela-
teerd is, en wat het afdelingshoofd en/of de bedrijfsarts van KLM 
Health Services kan doen om de terugkeer naar het werk te bespoe-
digen. In 2009 was er sprake van een aantal langdurige verzuimperi-
odes, waardoor het percentage vergeleken met andere jaren zeer 
hoog is. In een aantal gevallen was hier sprake van werkgerelateerd 
verzuim, de betrokken werknemers zijn met zorg begeleid naar  
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reïntegratie. De dienstverlening door KLM Health Services wordt  
kosteloos aangeboden aan de KNRM.

In 2009 is gekozen voor een geringere investering in naamsbekend-
heid door middel van TV en Radio. De investering in evenementen 
daarentegen is verhoogd. Er is extra inspanning geleverd om de 
nieuwe kledinglijn in de KNRM webwinkel, in samenwerking met 
Telstar Trading, in de markt te zetten.

Waarderingscijfer op basis van enquête 
en berekening door de Mediad 
Charibarometer.
Berekeningswijze: 
Mediad Charibarometer.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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g Norm:  7,0
Streef:  8,0
2009:  8,1
2008:  8,0
2007:  8,1
2006:  7,7
2005:  7,7

Waarderingscijfer KNRM

Bekendheidspercentage als goed doel op 
basis van enquête en berekening door de 
Mediad Charibarometer.
Berekeningswijze: Mediad 
Charibarometer.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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g Norm:  5,0
Streef:  5,4
2009:  5,1
2008:  4,6
2007:  4,8
2006:  4,3
2005:  4,7

Naamsbekendheid KNRM

Het aantal ingediende klachten aangaan-
de het beleid en de uitvoering van het 
werk en de fondsenwerving van de 
KNRM.
Berekeningswijze: Het totaal van de 
maandelijkse klachtenregistraties.
(Wordt elk kwartaal gemeten). B
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Streef:  60 
2009:  78
2008:  994*
2007:  67
2006:  83

Klachten

De Charibarometer geeft inzicht in de bekendheid en waardering van 
de Nederlandse bevolking ten aanzien van 107 organisaties die beho-
ren tot de 'goede doelen’. De KNRM valt in het onderzoek in de sec-
tor Welzijn en Cultuur. De algemene tendens is dalend. 
Fondsenwervende organisaties worden kritischer bekeken, de 
bekendheid van de 107 organisaties neemt af en de betrouwbaar-
heid zet een dalende lijn in. Dit geldt zowel voor de individuele scores 
als in de zogenaamde benchmarkscores. De KNRM gaat tegen de 
tendens in. Zowel de bekendheid als de waardering is gestegen. 

De klachten worden per categorie gerubriceerd. 
In 2009 was de verdeling van de 78 klachten als volgt:

Beleid KNRM 2
Vaarwijze van reddingboot 5
Bergers 2
Hulp aan watersporters 1
Vermogenspositie KNRM 34
Donateurscontacten 34 

*In 2008 veroorzaakte een fout in brieven aan donateurs veel 
klachten.



Fu
n

d
in

g

Baten eigen fondsenwerving
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Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de opbrengst van het eigen vermogen, streeft de KNRM de komende jaren een 
dekkingspercentage uit eigen fondsenwerving van 80% van de uitgaven. In de onderstaande meerjarenbegroting is aangegeven wat de 
percentages momenteel zijn en wat de inkomsten uit fondsenwerving moeten worden om aan de 70% norm te voldoen.

Meerjarenbegroting 2010-2014
(bedragen x € 1.000)   2010  2011  2012  2013  2014
Begrote inkomsten fondsenwerving  8.000  8.500  9.000  9.500  10.000
Begrote totale bestedingen 13.400 13.600 14.775 15.750 15.775
Dekkingspercentage uit  
fondsenwerving  60% 63% 61% 60% 63%

Benodigde inkomsten fondsenwerving  
bij 70% dekkingspercentage 9.380 9.520 10.343 11.025 11.043

In de meerjarenbegroting is de investering in nieuw (vervangend) materieel opgenomen.
(bedragen x € 1.000) 
  2010 2011 2012 2013 2014
Begrote investeringen 1.860 360 360 1.500 1.500

In 2009 is het donateursbestand uitvoerig geanalyseerd en zijn 
donateurs die enige jaren geen bijdrage hebben gedaan uit 
het actieve bestand gehaald. Daardoor is een daling van 9,8% 
ontstaan. Deze opschoning heeft geen gevolgen gehad voor de 
totale inkomsten aan bijdragen van donateurs.
 

De bijdragen van donateurs zijn in 2009 gestegen. De inkomsten 
uit giften zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Mede door 
personele capaciteitsproblemen zijn enkele beoogde activiteiten in 
2009 doorgeschoven naar 2010.

De omvang aan baten uit eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage  
van de totale bestedingen aan de doelstelling. 
Berekeningswijze: financiële administratie KNRM
(Wordt jaarlijks gemeten).

Norm:  70%
Streef:  80%

 2009 2008 2007 2006 2005 

12.294 15.525 13.262 11.643  11.647

 7.012 9.999  8.520 7.342 5.313 

 57% 64% 64% 63% 46%

Totale exploitatielast

Baten uit eigen fondsenwerving

Percentage gedekt door giften

(Wordt jaarlijks gemeten).

Percentage groei in aantal donateurs 
t.o.v. voorgaand jaar.
Berekeningswijze: Verschil tussen 
aantal donateurs op 1/1 en op 31/12 van 
het verslagjaar.
(Wordt elk kwartaal gemeten). 

Percentage groei van de gemiddelde 
donatie t.o.v. het voorgaande jaar.
Berekeningswijze: Het verschil tussen 
de gemiddelde donatie in € van het hui-
dige jaar en het vorige jaar.
(Wordt elk kwartaal gemeten).Fu
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Norm:   3,0% 
Streef:   8,0%
2009: -9,8%
2008:  2,5% 
2007:   2,2%
2006:   2,8%
2005:   3,3%

Norm:   2,0%
Streef:  4,0%
2009:  5,5%
2008:  6,9%
2007:  -1,2%
2006:   0,8%
2005: -0,6%

Donateursgroei Donatiegroei

Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2011-2015 zullen de plannen tot intensivering fondsenwerving worden  
verwerkt om te voldoen aan de norm van 70% dekkingspercentage.
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In 2009 is door de vermogensbeheerder onderzoek gedaan naar 
duurzaam beleggen door de KNRM. Hieruit is gebleken dat 80% 
duurzaam is belegd, 11,7% nog niet kon worden gescreend, 7% 
niet kon worden vastgesteld en 1% nog niet duurzaam was belegd. 
De criteria waarop de KNRM duurzaamheid controleert zijn:
- Mensenrechten 
- Arbeidsomstandigheden (dwang- en kinderarbeid)
- Milieu
- Anti-corruptie.
De KNRM streeft naar maximale duurzaamheid in 2015.

Percentage rendement op het belegd  
vermogen, noodzakelijk voor de instand-
houding van het vermogen en het  
aanwenden van het resultaat ter dekking 
van de exploitatielast.
Berekeningswijze: opgave vermogens-
beheerder.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  6%
Streef:  >6%
2009:  16,6%
2008:  -24,0%
2007:  2,2%
2006:  6,6%
2005:  14,5%

Rendement op lange termijn

Percentage duurzame beleggingen in 
2009.
Berekeningswijze: op basis van 
screening naar criteria die door de KNRM 
zijn bepaald.
(Wordt jaarlijks gemeten).Fu
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Norm: 90%
Streef:  100%
2009:  80%
2008:  -
2007:  -
2006:  -
2005:  -

Duurzaam beleggen
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In 2009 is door de vermogensbeheerder onderzoek gedaan naar 
duurzaam beleggen door de KNRM. Hieruit is gebleken dat 80% 
duurzaam is belegd, 11,7% nog niet kon worden gescreend, 7% 
niet kon worden vastgesteld en 1% niet duurzaam was belegd. 
De criteria waarop de KNRM duurzaamheid controleert zijn:
- Mensenrechten 
- Arbeidsomstandigheden (dwang- en kinderarbeid)
- Milieu
- Anti-corruptie.
De KNRM streeft naar maximale duurzaamheid in 2015.

In 2009 is, na het turbulente 2008 vanwege de kredietcrisis, 
financieel gesproken relatief rustig verlopen. Omdat de KNRM 
met haar beleggingsbeleid een vaste koers voorstaat en een lange 
termijn visie heeft ten aanzien van de beleggingen, heeft dit 
geresulteerd in een behaald positief rendement van 16,6% in 2009. 

Percentage toevoeging aan het vermogen 
in enig jaar, noodzakelijk voor de instand-
houding, om voldoende resultaat te blij-
ven bieden in de toekomst.
Berekeningswijze: gegevens financiële 
administratie KNRM.
(Wordt jaarlijks gemeten).

Percentage rendement op het belegd  
vermogen, noodzakelijk voor de instand-
houding van het vermogen en het  
aanwenden van het resultaat ter dekking 
van de exploitatielast.
Berekeningswijze: gegevens financiële 
administratie KNRM.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm: inflatiecijfer
Streef:  2,5%
2009:  7,7%
2008:  -28,9%
2007:  -1,4%
2006:  5,3%
2005:  21,9%

Norm:  6%
Streef:  >6%
2009:  16,6%
2008:  -24%
2007:  2,2%
2006:  6,6%
2005:  14,5%

Vermogensgroei Rendement op lange termijn

Percentage duurzame beleggingen in 
2009.
Berekeningswijze: op basis van 
screening naar criteria die door de KNRM 
zijn bepaald.
(Wordt jaarlijks gemeten).Fu
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Norm: 90%
Streef:  100%
2009:  80%
2008:  -
2007:  -
2006:  -
2005:  -

Duurzaam beleggen
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Figuur 17: Rendement op belegd vermogen

Het percentage van de lasten dat recht-
streeks is besteed aan de doelstelling.
Berekeningswijze: besteding aan de 
doelstelling : totale lasten.
(Wordt jaarlijks gemeten conform richtlijn 
voor CBF Keurmerk).

Het percentage van de baten dat besteed 
is aan de doelstelling.
Berekeningswijze: besteding aan de 
doelstelling : totale baten.
(Wordt jaarlijks gemeten conform richtlijn 
voor CBF Keurmerk).

Het percentage van de baten, exclusief 
baten uit beleggingen, dat besteed is aan 
de doelstelling.
Berekeningswijze: besteding aan de 
doelstelling : totale baten minus baten uit 
beleggingen.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  80%
Streef:  85%
2009:  80,7%
2008:  81,1%
2007:  84,1%
2006:  84,8%
2005:  89%

Norm:  70%
Streef:  80%
2009:  54,2%
2008:  -116,8%
2007:  104,6%
2006:  76,4%
2005:  -

Norm:  70%
Streef:  80%
2009:  134,8%
2008:  122,8% 
2007:  127,9%

Doelbestedingspercentage van de lasten

Doelbestedingspercentage van de baten

Doelbestedingspercentage van de baten 
gecorrigeerd voor baten ui beleggingen

Figuur 17: Rendement  
op belegd vermogen

Het percentage van de lasten dat recht-
streeks is besteed aan de doelstelling.
Berekeningswijze: besteding aan de 
doelstelling : totale lasten.
(Wordt jaarlijks gemeten conform richtlijn 
voor CBF Keurmerk).

Het percentage van de baten, exclusief 
baten uit beleggingen, dat besteed is aan 
de doelstelling.
Berekeningswijze: besteding aan de 
doelstelling : totale baten minus baten uit 
beleggingen.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  80%
Streef:  85%
2009:  80,7%
2008:  81,1%
2007:  84,1%
2006:  84,8%
2005:  89,0%

Norm:  70%
Streef:  80%
2009:  134,8%
2008:  122,9% 
2007:  127,9%

Doelbestedingspercentage van de lasten

Doelbestedingspercentage van de baten 
gecorrigeerd voor baten uit beleggingen

Het percentage van de baten dat is 
besteed aan kosten t.b.v. fondsenwerving.
Berekeningswijze: kosten fondsen-
werving: baten uit fondsenwerving.
(Wordt jaarlijks gemeten conform richtlijn 
voor CBF Keurmerk).

Het percentage van de lasten dat is 
besteed aan beheer en administratie.
Berekeningswijze: kosten beheer en 
administratie : totale lasten.
(Wordt jaarlijks gemeten).
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Norm:  25% 
 CBF keur
Streef:  15% 
2009:  19,3%
2008:  16,5%
2007:  12,1%
2006:  13,5%
2005:  16,9%

Norm:  7% 
Streef:  6%
2009:  6,7%
2008:  6,3%
2007:  6,2% 

Kosten fondsenwerving

Kosten beheer en administratie

In 2009 is, na het turbulente 2008 vanwege de kredietcrisis, 
financieel gesproken relatief rustig verlopen. Omdat de KNRM 
met haar beleggingsbeleid een vaste koers voorstaat en een lange 
termijn visie heeft ten aanzien van de beleggingen, heeft dit 
geresulteerd in een behaald positief rendement van 16,6% in 2009.
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De KNRM rekent voor haar meerjarenplannen 
op een rendement van gemiddeld 6% op lange 
termijn. Over de laatste 15 jaar is het gemiddeld 
rendement 7,5%. Grote schommelingen in de 
afgelopen jaren hebben de KNRM mede doen 
besluiten haar fondsenwerving te intensiveren, 
teneinde minder afhankelijk te zijn van het 
rendement op het belegd vermogen.
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Toegevoegde waarde 
€ 1,00 donatie = €3,47 KNRM-waarde

Aan elke euro die aan de KNRM wordt gedoneerd voegen de 
KNRM en de vrijwilligers € 2,47 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 werk-
nemer om hetzelfde werk te doen.

Overzicht toegevoegde waarde vrijwilligerswerk 2009 

Vrijwilligersfunctie Geschat Aantal  Gemiddeld Totaal Totaal €  
 uurloon vrijwilligers gegeven tijd (uren) uren   

Bestuurlijk
Raad van Toezichtleden € 80,00  8 100 800 64.000
plaatselijke commissies  € 55,00  165 175 28.875 1.588.125
adviseurs/specialisten € 55,00  13 125 1.625 89.375

Operationeel
(plv.) schippers € 30,00  164 250 41.000 1.230.000
motordrijvers € 30,00  32 250 8.000 240.000
opstappers € 25,00  639 200 127.800 3.195.000

Ondersteuning
PR-coördinatoren € 25,00 38 100 3.800 95.000
EHBO-instructeurs € 30,00  23 75 1.725 51.750
Beursvrijwilligers € 25,00  20 150 3.000 75.000
Kantoor/werkplaats vrijwilligers € 20,00 25 300 7.500 150.000

TOTAAL    220.325 6.778.250
Gemiddeld uurloon € 30,33 

De impact op de samenleving van het uitgevoerde redding-
werk
Door mensen te helpen of te redden op zee wordt vervolgschade 
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 letsel-
schade die is voorkomen. Uitgangspunt voor de schatting van de 
schadebeperking is dat wanneer de KNRM geen reddingactie had 
verricht er een schade van tenminste 10% van het verzekerde 
bedrag zou zijn ontstaan.

Beroepsvaart 2009 Geschatte waarde € totaal €

Diverse beroepsmatige scheepvaart 224 100.000 22.400.000
Medische evacuaties 52 15.000 520.000
Radio medische adviezen 715 15.000 10.725.000
TOTAAL beroepsvaart en RMD   33.645.000

Pleziervaartuigen

Zeiljachten 761 85.000 64.685.000
Motorjachten 198 45.000 8.910.000
Sportvisboten en motorboten 132 12.000 1.584.000
Catamarans en zeilboten 115 10.000 1.150.000
Surfers   179 1.500 268.500
Kano's   11 1.500 16.500
Overige diensten 111 10.000 1.110.000
TOTAAL watersport   77.724.000

Totaal gemiddelde waarde 2009   111.369.000
Schadebeperking 2009 = 10% van totale gemiddelde waarde  11.136.900
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uitgebreid toegevoegde waarde overzicht 2009
Expanded Value Added Statement (EVAS, by Laurie Mook, Canandian Co-operative Association)

(bedragen * € 1.000)

Toegevoegde waarde  Financieel   Sociaal   Gecombineerd
Output Primair       Directe diensten KNRM 11.985 1 Schadebeperking 11.137 2 23.122 3=1+2

 Secundair             Opleidingskosten 309 4 Vrijwilligerstijd 6.778 5  7.087 6=4+5

Totaal    12.294  7=1+4  17.915   8=2+5  30.209 9=3+6

Goederen en diensten  
(excl. salaris, training, kapitaalkosten)  6.759  A  6.778 5 13.537 A+5  

Totaal toegevoegde waarde  5.535  B  11.137 C

         16.672 D=B+C

Ratio: toegevoegde waarde/inkopen   € 0,82 E=B:A  € 1,64 F=C:A € 2,47 G=D:A

Verdeling toegevoegde waarde    Financieel    Sociaal    Gecombineerd
Werknemers  Personeelskosten  3.655      3.655 
Vrijwilligers   Training en ontwikkeling  309      309
   Vrijwilligersvergoedingen  335      335

Maatschappij Redding en hulpverlening      11.137    11.137
Organisatie                              Afschrijving   1.236      1.236
   Bestuur & commissies 
   (vrijwilligers) 
   PR & kantoor 
   (vrijwilligers) 
   Financiële bijdrage van  
   vrijwilligers 
   (ongedeclareerde kosten)

Totaal toegevoegde waarde   5.535 B   11.137    16.672

(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, gene-

reerde de organisatie € 0,82 financiële toegevoegde waarde. 
(F)   Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en services, gene-

reerden vrijwilligers € 1,64 sociale toegevoegde waarde. 
(G)   Voor elke gedoneerde euro geïnvesteerd in goederen en 

diensten, genereerde de KNRM in totaal € 2,47 toegevoegde 
waarde.



Object         Realisatie in 2009 Realisatie vóór 2009 Totale investering Begroting
Nikolaas Wijsenbeek   182.850 0 182.850 150.000
KBW 1910       185.873 0 185.873 150.000
Antoinette       591.657 954.479 1.546.136 1.500.000
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Financieel verslag 2009

Algemeen
Toen eind 2008 de begroting voor 2009 werd opgesteld, was al 
duidelijk dat de gevolgen van de wereldwijde crisis ook invloed 
had op de KNRM. Teneinde de kosten in 2009 te drukken werd 
een bezuinigingsslag uitgevoerd op het begrotingsvoorstel,  
wat leidde tot een goedgekeurde begroting voor 2009 met een 
uitgavenniveau van € 13,2 miljoen. Na het bekend worden van de 
definitieve cijfers en resultaten over 2008, is in maart 2009 een 
tweede bezuinigingsronde uitgevoerd waardoor de begrote uitga-
ven daalden naar € 12,3 miljoen. Voorts werd € 400.000,- bezui-
nigd op de investeringen.
Het is een compliment waard aan de gehele organisatie dat het 
uiteindelijke uitgavenniveau conform deze bijgestelde begroting is 
gerealiseerd op € 12,3 miljoen. 

In plaats van de, volgens het streefrendement van 6%, begrote 
beleggingsopbrengsten van € 3,9 miljoen, werd in 2009 een rende-
ment gerealiseerd van bijna € 11 miljoen. Deze meevaller en de 
bezuinigingsinspanningen leidden tot een positief resultaat van  
bijna € 6 miljoen, ondanks dat de inkomsten uit fondsenwerving 
met € 0,6 miljoen achterbleven op een begroting van € 7,6 miljoen. 
 
In het spanningsveld tussen het jaarlijks vaststaand uitgavenniveau 
en de - voor ca. 35% - onzekere dekking hiervan aan de inkom-
stenzijde, houdt de KNRM zich al sinds 1824 staande, zonder een 
beroep te moeten doen op overheidssteun. De recente extreme 
bewegingen in de beleggingsopbrengsten sterken het streven om 

het in 2007 ingezette beleid, tot vermindering van de afhankelijk-
heid van de inkomsten uit het vermogen, met kracht voort te zet-
ten. Het percentage inkomsten dat door de Redders aan de wal, 
schenkers, sponsoren en nieuwe fondsenwervende activiteiten 
wordt bijeengebracht, wil de KNRM de komende jaren verder 
laten groeien tot 80% van het totale uitgavenniveau. 

Nalatenschappen en legaten
De inkomsten uit nalatenschappen en legaten zijn in 2009  
nagenoeg uitgekomen op het volgens een vijfjaargemiddelde 
begrote bedrag van € 2,8 miljoen. 

Nieuwbouw schepen
Om de vloot van reddingboten modern te houden en een 
betrouwbare inzetbaarheid te garanderen, is het noodzakelijk  
elk jaar 3 à 4 nieuwe schepen te bouwen. In 2009 zijn drie  
reddingboten gebouwd. Het geïnvesteerde bedrag in 2009 
bedroeg € 590.000,-. Samen met de al in 2008 betaalde 
termijnen kwamen de totale bouwkosten op € 1.546.000,-.

Investeringen
Van de in eerste instantie begrote € 1,4 miljoen aan investeringen 
in onroerend goed en rijdend materieel is uiteindelijk € 861.000,- 
gerealiseerd. Dit lagere bedrag is met name het gevolg van uitstel 
en vertraging van de (ver-)bouw van geplande boothuizen op 
Texel, Vlieland en Schiermonnikoog. 

Exploitatiekosten van reddingboten, -materieel en -stations
De exploitatiekosten van reddingboten, materieel en stations 
bedroegen ruim € 7,1 miljoen. Dit betekende een onderschrijding 
t.o.v. de oorspronkelijke begroting met € 0,6 miljoen of te wel 
bijna 8%. Hiermee heeft deze kostencategorie tevens de grootste 
bijdrage geleverd aan de gerealiseerde bezuiniging van 
€ 952.000,-. Deze besparingen hebben geen invloed gehad op de 
inzetbaarheid van de reddingstations en de redders, maar zijn door 
zuinig en kritisch inkoop- en vervangingsbeleid gerealiseerd. 
De ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren van de belangrijk-
ste onderliggende exploitatiekosten is als in onderstaand overzicht. 

 
Object        Realisatie in 2009 Realisatie vóór 2009 Totale investering Begroting
Boothuis Lemmer    133.245 21.476 154.721 140.000
Boothuis Dordrecht   329.361 1.000 330.361 250.000
Bemanningsverblijf Stellendam 146.630 18.482 165.112 130.000
Groot onderhoud tractor Westkapelle 59.905 0 59.905 50.000 
Tractor Cadzand     164.752 0 164.752 60.000 
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* € 1.000  2009 2008 2007 2006 2005
Reparatie/onderhoud boten 784 777  817  945 863
Brandstof boten 420 615 476 434 384
Reparatie/onderhoud Rijdend materieel 229 293 240 101 68
Reparatie/onderhoud boothuizen 170 150 194 137 120
Aanschaffing boothuizen 191 93 108  66  86
Persoonlijke veiligheidsmiddelen 143 239 178 145 107

Verschillenanalyse begroting versus realisatie 

* € 1.000       2009 2009  -/-  +
           Begroting Realisatie
BATEN 
Jaarlijkse bijdragen    2.000 1.965  35
Scheepsbijdragen    275 190  85
Giften         1.625 1.581  44
Sponsoring en adverteren 328 123  205
Notariële schenkingen  350 297  53
Bunkerbootjes      60 36  24
Brutowinst verkopen   260 104  156
Nalatenschappen en legaten 2.800 2.716  84

Acties derden      0 15               15
Subsidies        150 110  40
Beleggingen      3.900 10.927          7.027
Overige baten      650 224  426
           12.398 18.288         1.152               7.042

Overschot baten t.o.v. begroting 5.890

LASTEN        
Nieuwbouw boten 945 993  48
Exploitatie reddingboten 7.729 7.126 603
Beroepsredders en vrijwilligers 1.618 1.470 148
Radio Medische Dienst 137 173  36
Preventie & Voorlichting 233 159 74
Kosten fondsenwerving 1.490 1.356 134
Kosten beleggingen 270 188 82
Beheer & Administratie 824 829  5

 13.246 12.294 1.041  89 
Minder lasten t.o.v. begroting    952

RESuLTAAT  -848  5.994

Figuur 18: Herkomst van de baten in 2009.

Figuur 19: Bestedingen in 2009
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Geconsolideerde jaarrekening 2009

   

ACTIVA  2009  2008

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Activa t.b.v. de doelstelling 5.090  5.318

Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.928  3.084

Activa als belegging

(o.g. uit nalatenschappen) 299  299

  8.317   8.701 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA  21  0

VOORRADEN 6  0

VORDERINGEN EN

OVERLOPENDE ACTIVA 1.413  1.653

EFFECTEN 76.198  68.426

LIQuIDE MIDDELEN 671  1.655

  78.288  71.734

TOTAAL  86.626   80.435 

PASSIVA  2009  2008 

RESERVES EN FONDSEN

Reserves

Continuïteitsreserve 7.836  9.122

Bestemmingsreserves: 

* Reserve als bron van

   inkomsten 50.549  43.637

* Reserve financiering

   activa doelstelling 5.090  5.318

* Reserve financiering

   activa bedrijfsvoering 2.928  3.084

  66.403  61.161

Fondsen

Bestemmingsfondsen: 

* Fondsen op Naam 17.597  16.533

* Investeringsfonds reddingboten 171  483

Kapitalen bezwaard met

vruchtgebruik en nog niet

afgewerkte nalatenschappen P.M.  P.M.

  17.768  17.016

  84.171  78.177

VOORZIENINGEN 

Voorziening ingegane pensioenen 445  572 

Voorziening toekomstige

pensioenverplichtingen 285  329

  730  901

LANGLOPENDE SCHuLDEN  240  273

KORTLOPENDE SCHuLDEN  1.485  1.084

TOTAAL   86.626  80.435

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESuLTAAT BESTEMMING) 

(alle bedragen x € 1.000)
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GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING   (alle bedragen x € 1.000)

 Begroting Werkelijk Begroot Werkelijk

 2010 2009 2009 2008

BATEN

BATEN EIGEN FONDSENWERVING 

Jaarlijkse bijdragen 2.100 1.965 2.000 1.825

Scheepsbijdragen en bijz. donaties 215 190 275 191

Giften o.a. n.a.v. acties 1.950 1.581 1.625 3.596

Sponsoring en adverteren 320 123 328 16

Notariële schenkingen 350 297  350 521

Bunkerbootjes 35 36 60 46

Verkoopopbrengst artikelen 330 104 260 61

Nalatenschappen en legaten 2.700 2.716 2.800 3.743

 8.000 7.012 7.698 9.999

    

BATEN uIT ACTIES VAN DERDEN 15 15 0 16

SuBSIDIES VAN OVERHEDEN 25 110 150 28

BATEN uIT BELEGGINGEN 4.560 10.927 3.900 -21.036

OVERIGE BATEN 826 224 650 209

SOM DER BATEN 13.426 18.288 12.398 -10.784

 

 

LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 994 993 945 2.115

Exploitatie reddingboten/stations 7.310 7.126 7.729 8.515

Beroepsredders en vrijwilligers 1.866 1.470 1.618 1.605

Radio medische dienst 122 173 137 203

Preventie & voorlichting 253 159 233 159

 10.545 9.921 10.662 12.597

WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving 1.971 1.356 1.490 1.651

Kosten van beleggingen 100 188 270 299

 2.071 1.544 1.760 1.950

BEHEER EN ADMINISTRATIE 810 829 824 978 

 

SOM DER LASTEN 13.426 12.294 13.246 15.525 

 

RESuLTAAT 0 5.994 -848 -26.309

 

 

RESuLTAATBESTEMMING 

Ten gunste / ten laste  van Reserve als bron van inkomsten  5.242  -27.485

Ten laste van Investeringsfonds reddingboten  -312  -610

Ten gunste van Fondsen op naam  1.064  1.786

  5.994  -26.309
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KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geld-

middelen in hetzelfde boekjaar. Feitelijk wordt de exploitatierekening ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen met zich meebrengen. 

     

KASSTROOM uIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN   2009   2008

Bedrijfsresultaat  5.994   -26.309

Afschrijvingen  1.236   1.289

Mutaties voorzieningen -171   -2.273  

Mutaties voorzieningen via Reserve als   

bron van inkomsten 0   2.600  

  -171   327 

Mutaties werkkapitaal:  

- afname / toename voorraad -6   320  

- afname / toename vorderingen 240   -450  

- afname / toename kortlopende schulden 401   -502  

  635   -632 

Kasstroom uit operationele activiteiten   7.694   -25.325

KASSTROOM uIT INVESTERINGSACTIVITEITEN  

Investeringen in materiele vaste activa  -852   -1.151 

(Des-) Investeringen in financiële vaste activa  -21   0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -873   -1.151

KASSTROOM uIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN  

Aflossing van langlopende schulden  -33   -308 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -33   -308

NETTO KASSTROOM   6.788   -26.784

Saldo beleggingen en liquide middelen per 1-1  70.081   96.865 

Saldo beleggingen en liquide middelen per 31-12  76.869   70.081 

   6.788   -26.784

BEHEER
EN

ADMINI-
STRATIE

LASTENVERDELING     (alle bedragen x € 1.000)

   DOELSTELLINGEN    WERVING BATEN
   

                                                             REDDING & HuLPVERLENING    Eigen    
 Nieuwbouw Exploitatie   Preventie & fondsen- Beleg-    TOTAAL  BEGROTING TOTAAL
 boten stations Redders RMD  voorlichting werving gingen     2009 2009 2008 

Aankopen en verwervingen 993 4.042 644 107 7 847 188 0    6.828 7.738 9.654

Personeelskosten 0 1.680 719 60 118 433 0 645    3.655 3.567 3.865

Huisvestingskosten  0 35 12 1 3 8 0 12    71 147 166

Kantoor en algemene kosten 0 226 95 5 25 63 0 90    504 486 551

Afschrijvingen 0 1.143 0 0 6 5 0 82    1.236 1.308 1.289

TOTAAL 993 7.126 1.470 173 159 1.356 188 829   12.294  13.246 15.525

Gemiddeld aantal fte's 2009 0,0 23,8 10,0 0,5 2,6 6,7 0,0 9,4    53,0   

Gemiddeld aantal fte's 2008 0,0 24,1 10,0 0,6 1,8 4,8 0,0 9,8      51,1 

    

          

     Bestedingen aan doelstellingen / 

     (totale baten -  baten beleggingen)                134,78%  122,87%

     Doelbestedingspercentage van de lasten: 

     Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten          80,70 %   81,14%

     Fondsenwervingspercentage:

     Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen 

     fondsenwerving                     19,34%  16,51%

     
Loonsom directie en personeel per fte     
     
 RvT Directie Personeel

Salarissen 0 87 44

Sociale lasten 0 7 5

Pensioenlasten (regulier) 0 20 11

Emolumenten 0 2 0,5

Verstrekte leningen,     

voorschotten en garanties 0 0 0

    

 0 116 61

Aantal fte's 0 1,0 52,0

  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 vergelijkingsdoel-

einden over meerdere jaren.

 Doelbestedingspercentage van de baten 

gecorrigeerd voor baten uit beleggingen
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RICHTLIJN VERSLAGGEVING FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

Het verslag is ingericht volgens "Richtlijn Fondsenwervende 
Instellingen (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 de 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 
keurmerk verworven en na hertoetsing in 2008 is gebleken dat de 
KNRM nog immer voldoet aan de gestelde keurmerkcriteria. 

CONSOLIDATIE 

In de consolidatie zijn opgenomen: 
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (inclusief 
haar Fondsen op Naam en de Stichting Zuid-Hollandsche 
Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen), de 
Exploitatiestichting ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij, beide gevestigd te IJmuiden, alsmede de op 
18 december 2009 opgerichte 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 20,0 %  
Boothuizen en bergplaatsen, werkplaats-
en kantoorinventaris      10,0 %  
Kantoorgebouw           2,5 %  

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

VOORRADEN 

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoop-
prijzen.  

EFFECTEN 

De effecten worden gewaardeerd tegen 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 PENSIOENVERPLICHTINGEN 

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 betrek-
king 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, Radio Medische Dienst, preventie  
& voorlichting, eigen fondsenwerving en beheer & administratie.  
De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze 
bestedingscategorieën. De huisvestingskosten alsmede de kantoor 
en algemene kosten worden toegerekend op basis van het aantal 
fte's (full time equivalenten) in één van deze categorieën (kostendra-
ger) ten opzichte van het totale aantal fte's.

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de 
bestedingscategorieën: 
 
Kostensoort Toerekening  
Raad van Toezicht 100% aan beheer en administratie
Directie  50% aan exploitatie stations,  

25% aan fondsenwerving en  
25% 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 & fondsen-  
werving 100% aan fondsenwerving
Huisvesting en facilitair  Naar rato, op basis van fte's aan de 

bestedingscategorieën
Kantoor en alg.kosten  Naar rato, op basis van fte's aan de 

bestedingscategorieën

Bij de verdeling is uitgegaan van de volgende verdeling van fte's:  

 gemiddeld gemiddeld

  fte. 2009  fte. 2008
Directie, toegerekend als bovenstaand 1,0 1,0

Personeel, toegerekend aan: 
- exploitatie stations 23,3 23,6
- redders 10,0 10,0
- Radio Medische Dienst 0,5 0,6
- preventie & voorlichting 2,6 1,8
- eigen fondsenwerving 6,4 4,5
- beheer & administratie 9,2 9,5

 53,0 51,0

TOELICHTING ALGEMEEN (alle bedragen x € 1.000)
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(alle bedragen * € 1.000)

 Aanschaf-  Investe- Desin- Aanschaf- Cum.  Desinv. Cum. Boek- Boek-

 waarde Activering ring vestering waarde afschrijv. Afschr. afschr. afschrijv. waarde waarde

 01-01-09 2009 2009 2009 31-12-09  01-01-09 2009 2009 31-12-09 01-01-09 31-12-09

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 &  7.235 949 0 0 8.184 4.329 642 0 4.971 2.906 3.213

bergplaatsen

Havenfaciliteiten 1.085 176 0 0 1.261 1.017 75 0 1.092 68 169

Rijdend materieel 4.104 336 0 0 4.440 3.341 372 0 3.713 763 727

Activa in aanbouw 1.535 -1.461 861 0 935 0 0 0 0 1.535 935

Subtot. activa tbv 14.005 0 861 0 14.866 8.687 1.089 0 9.776 5.318 5.090

doelstelling

    

Hoofdkantoor 3.301 0 0 0 3.301 973 82 0 1.055 2.328 2.246

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 475 0 0 48 427 261 65 39 287 214 140

Subtot. activa tbv 4.716 0 0 48 4.668 1.632 147 39 1.740 3.084 2.928

bedr.voering

 

TOTALEN 18.721 0 861 48 19.534 10.319 1.236 39 11.516 8.402 8.018

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Voorschotten op stations en personeel  

Voorschotten en kassen stations 397 364

Voorschotten personeel  4 5

 401 369

Overige vorderingen  

Nog niet verkochte activa 0 314

Nog te ontvangen vergoeding  

patientenvervoer 113 33

Vooruitontvangen facturen 560 446

Vooruitbetaalde kosten groot onderhoud 0 135

Vooruitbetaalde overige kosten  72 56

Vorderingen uit subsidies 81 0

Overige vorderingen 186 300

 1.012 1.284

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering

De boekwaarde van reddingboten, alle eigendom van de KNRM, bedraagt onveranderd € 1.000, aangezien de investeringen in het jaar van aan-

schaf direct als kosten worden geboekt.

De gezamenlijke activa t.b.v. de doelstelling zijn per 31 december 2009 verzekerd voor € 53 miljoen.

 

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS (alle bedragen x € 1.000)

ACTIVA ALS BELEGGING 2009 2008 

Onroerend goed

(uit nalatenschappen verkregen)

Saldo per 1 januari 299 294

Ontvangsten  0 5

Saldo per 31 december  299 299 

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Leningen u/g 21 0

VOORRADEN  

De voorraden betreffen de voor  

de verkoop bestemde artikelen. 6 0
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EFFECTEN 
De beurswaarde van de portefeuille bedraagt ultimo 2009 € 76,2 miljoen.  

  2009  2008

 € % € % 

Aandelen 31.275 41,04 18.706 27,34

Complementaire beleggingen 11.132 14,61 8.760 12,80

Vastrentende waarden 33.070 43,40 38.241 55,89

Saldi beleggingsrekeningen 721 0,95 2.719 3,97

 76.198 100,00 68.426 100,00

 

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

 
 Aandelen Complemen- Vastrentende
  taire belegg. waarden 

Saldo per 1 januari 18.706 8.760 38.241

Aankopen 26.371 11.695 86.877

Verkopen -19.709 -10.394 -95.059

Mutatie overlopende couponrente 0 0 -232

Koersresultaat 5.907 1.071 3.243

Saldo per 31 december  31.275 11.132 33.070

In 2009 zijn de effecten ingebracht in een besloten fondsenstructuur 

voor gemene rekening, hetgeen de omvang van bovenstaande aan- en 

verkopen verklaart. 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 2009 bedraagt 16,6% 

en bestaat uit de volgende componenten:

  

 Dividend/ 

 coupons/ Koers- 

 interest resultaten Totaal 

Aandelen 560 5.907 6.467

Complementaire beleggingen 0 1.071 1.071

Vastrentende waarden 186 3.243 3.429

Overige (m.n. liquide middelen) 0 -40 -40

 746 10.181 10.927 

LIQuIDE MIDDELEN  2009 2008

Kas  6 14

Banken  662 1.638

Vreemde valuta  3 3 

  671 1.655

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te 

dekken. Volgens de VFI-richtlijn "Reserves Goede Doelen" kan hiervoor een 

reserve worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten 

van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt ver-

staan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene 

kosten en de kosten voor fondsenwerving. Ultimo 2009 bedraagt de conti-

nuïteitsreserve 150% van de kosten van de werkorganisatie, zoals hierboven 

gekenschetst.   

 

 2009 2008

Saldo per 1 januari  9.122 7.212

Vrijval t.g.v. / dotatie t.l.v.   

Reserve als bron van inkomsten -1.286 1.910

Saldo per 31 december 7.836 9.122

Reserve als bron van inkomsten

De opbrengsten van de Reserve als bron van inkomsten worden noodza-

kelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op lange termijn.

Saldo per 1 januari 43.637 70.289

Dotatie t.l.v. / vrijval t.g.v.  

Continuïteitsreserve 1.286 -1.910

Vrijval t.g.v. Voorziening toekomstige  

pensioenverplichtingen 0 2.600

Dotatie t.l.v. Reserve financiering  

activa doelstelling 228 53

Dotatie t.l.v. Reserve financiering  

activa bedrijfsvoering 156 90

Resultaatbestemming 5.242 -27.485

Saldo per 31 december  50.549 43.637

 

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 reddingbo-

ten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwagens, alsmede 

de boothuizen en bergplaatsen.

Saldo per 1 januari  5.318 5.371

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten -228 -53

Saldo per 31 december  5.090 5.318

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 bedrijfsvoe-

ring, bestaande uit het hoofdkantoor en de werkplaats, inclusief grond, 

inventaris en de auto's. 

 2009 2008

Saldo per 1 januari  3.084 3.174

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten -156 -90

Saldo per 31 december  2.928 3.084
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(alle bedragen x € 1.000)

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en  

nog niet afgewerkte nalatenschappen

Een berekening van de waarde van legaten en erfenissen bezwaard met 

vruchtgebruik is in november 2009 samengesteld. De contante waarde 

bedraagt € 2,7 miljoen per die datum en is in  de balans als een P.M. post 

opgenomen. 

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%. 

 2009 2008

Saldo per 1 januari  572 574

Onttrekking -127 -2

Saldo per 31 december 445 572

 

BATEN EIGEN FONDSENWERVING

  2009  2008

Jaarlijkse bijdragen Donateurs Bedrag Donateurs Bedrag

Redders aan 

de Wal buitenland 1.096 31 1.200 29

Redders aan 

de Wal binnenland 73.960 1.934 81.972 1.796

 75.056 1.965 83.172 1.825

 

Giften, schenkingen en

nalatenschappen  2009 2008

 

Giften met bouwverplichting 0 1.500

Giften zonder bouwverplichting 1.581 2.096

 1.581 3.596

 

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen 

In 2008 is een voorziening gevormd in verband met het prepensioen 

van enkele medewerkers.

 2009 2008

Saldo per 1 januari  329 2.600

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten 0 -2.600

Dotatie / onttrekking -44 329

Saldo per 31 december 285 329

 

Langlopende schulden 

Lening Gemeente Huizen 240 240

Lening Gemeente Ameland 0 33

 240 273

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bijdragen en  

notariële schenkingen 5 151

Aflossing lening Gemeente Huizen 40 40

Aflossing lening Gemeente Ameland 33 32

Contractuele verplichtingen 125 76

Te betalen belastingen en sociale lasten 131 125

Crediteuren 995 422

Nog te betalen inzake (groot) onderhoud boten 20 80

Overige te betalen posten 136 158

 1.485 1.084

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  2009

Indexatie pensioenen 2007-2009  150

Bouw 6 boten Nikolaas-klasse(2010-2012)  1100

  1.160 

Een deel van de indexatie van de pensioenen is door de pensioenverzek-

raar abusievelijk achterwege gelaten. Een globale berekening is 

gemaakt voor de de nog niet verantwoorde verplichting.  

Daar reddingboten op het moment van investeren rechtstreeks ten laste 

van het resultaat worden gebracht, wordt bovengenoemde post niet 

opgenomen als een uit de balans blijkende verplichting.

Fondsen op naam

Onder de fondsen op naam zijn ultimo 2009 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, Fred 

Plesman Fonds, Paul Johannes Fonds, Reddersfonds,  

Arty Wood Fonds, Arty & Sophia Wood Fonds, Springbokfonds, 

Venturnfonds, Evert en Alies Floor Fonds, Fonds Noordhollandsche van 

1816, alsmede de in 2009 nieuw opgerichte fondsen Folkert Fonds en Adolf 

Tack fonds. De afzonderlijke fondsen op naam worden nader toegelicht  

vanaf pagina 51.

 2009 2008

Saldo per 1 januari  16.533 14.747

 

Rendement 1.807  -294

Nalatenschappen en schenkingen 610  2.490

Besteed aan doelstellingen fondsen -1.353  -410

Resultaat Fondsen op naam  1.064  1.786

Saldo per 31 december   17.597  16.533

 

Investeringsfonds reddingboten

 In het investeringsfonds reddingboten zijn de opbrengsten uit nalaten-

schappen en schenkingen ondergebracht die een, de 

Reddingmaatschappij door derden opgelegde, verplichting tot bouw van 

een boot of boothuis bevatten.

 2009 2008

 

Saldo per 1 januari   483  1.093

Onttrekking -372  -1.070

Toevoeging 60  460

  -312  -610

Saldo per 31 december   171  483
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    2009 2008 

Sponsoring met bouwverplichting 60 0

Sponsoring zonder bouwverplichting 63 16

    123 16

 

Notariële schenking met bouwverplichting 59 405

Notariële schenking zonder 

bouwverplichting 238 116

    297 521

Nalatenschappen met bouwverplichting 186 5.043

Nalatenschappen zonder bouwverplichting 2.530 3.239

    2.716 3.743

 

Giften met bouwverplichting 0 1.500

Sponsoring met bouwverplichting 60 0

Notariële schenking met bouwverplichting 59 405

Nalatenschappen met bouwverplichting 186 504

Totaal schenkingen met bouwverplichting 305 2.409

Hiervan opgenomen in Fondsen op Naam 245 1.949

Dotatie aan investeringsfonds reddingboten 60 460

 

Brutowinst verkoop artikelen  

Opbrengst verkopen 149  369

Kostprijs verkopen 84  284

Afwaardering voorraad 

i.v.m. opheffing 0  79

  65  6

Opbrengst kerstkaartenactie 105  105

Kostprijs kerstkaartenactie 66  50  

  39  55

Brutowinst 104 61

 

BATEN uIT ACTIES VAN DERDEN   

Ontvangsten uit Sponsorloterij 15 16

 

SuBSIDIES VAN OVERHEDEN  

Subsidie t.b.v. Radio Medische Dienst 29 28

Subsidie Rijkswaterstaat i.v.m.  

inrichting station Hansweert 81 0

 110 28

BATEN uIT BELEGGINGEN 

Koersresultaat 10.221 -22.694

Valutaverschillen -40 56

Ontvangen coupons 186 1.145

Ontvangen dividend 560 359

Interest 0 98

    10.927 -21.036

 

OVERIGE BATEN 

Verkoop oud reddingmaterieel 153 137

Bonussen crediteuren 41 48

Verhuur aan derden 30 24

    224 209

(alle bedragen x € 1.000)

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN 

Nieuwbouw reddingboten 

In 2009 zijn twee reddingboten van de Nikolaas-klasse in dienst gesteld, 

te weten op de stations Huizen en Dordrecht, met de respectievelijke 

namen Nikolaas Wijsenbeek en KBW 1910. Ook is in 2009 de Antoinette, 

een reddingboot van de Arie Visser klasse, in dienst gesteld op het  

station Stellendam. 

Per 31 december 2009 is een nieuw type reddingboot in ontwikkeling, 

te weten het type Noordhollandsche van 1816.    

 

  Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk
  2010 2009 2009 2008

R&D reddingboten 600 5 40 22

Modificaties  

reddingboten 44 28 55 172

Nieuwbouw  

reddingboten 350 960 850 1.921

  994 993 945 2.115

EXPLOITATIE REDDINGBOTEN,

MATERIEEL EN STATIONS

  Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

  2010 2009 2009 2008

A1. Reddingboten 1.552 1.281 1.409 1.474

A2.  Groot onderhoud 

reddingboten 409 973 955 1.571

A3. Rijdend materieel 491 286 436 406

A4.  Boothuizen en  

bergplaatsen 585 535 464 538

A5. Reddingstations 1.368 967 1.206 1.081

B. Personeelskosten 1.648 1.680 1.748 1.913

C. Huisvestingskosten 69 35 72 82

D.  Kantoor- en  

algemene kosten 226 226 229 260

E. Afschrijvingskosten 962 1.143 1.210 1.190

  7.310 7.126 7.869 8.515

 

A1. Verwervingskosten reddingboten 

Reparatie en onderhoud 1.007 784 862 777

Aanschaffingen 70 77 67 82

Brandstof en smeermiddelen 475 420 480 615 

  1.552 1.281 1.409 1.474

 

A3. Verwervingskosten rijdend materieel 

Reparatie, onderhoud en  

modificaties 396 229 335 293

Aanschaffingen 25 25 22 40

Brandstof en smeermiddelen 15 12 15 27

Belasting en heffingen 3 4 2 2

Assurantiekosten 20 16 45 44

  459 286 419 406
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  Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk
  2010 2009 2009 2008

A. Verwervingskosten 

Vergoedingen artsen 61 57 70 67

Vergoeding telefoonkosten 5 2 5 3

Computer- en 

communicatiekosten 14 43 15 90

Overige kosten 10 5 10 4

  90 107 100 164

PREVENTIE EN VOORLICHTING  

A.  Verwervingskosten 30 7 84 17 

B.  Personeelskosten 187 118 122 111

C.  Huisvestingskosten 7 3 5 6

D.  Kantoor- en algemene kosten 25 25 17 19

E.  Afschrijvingskosten 4 6 5 6

  253 159 233 159

LASTEN BESTEED AAN WERVING BATEN 

 

Kosten eigen fondsenwerving 

A.  Verwervingskosten 1.460 847 1.074 1.280

B.  Personeelskosten 424 433 296 299

C.  Huisvestingskosten 17 8 12 14

D.  Kantoor- en algemene kosten 62 63 42 48

E.  Afschrijvingskosten 8 5 10 10

  1.971 1.356 1.434 1.651

 

A. Verwervingskosten 

De Reddingboot 300 260 240 220

Overige communicatiekosten 25 10 45 91

Wervingsakties 400 45 300 316

Kosten evenementen en projecten 305 292 212 356

Verkoopkosten artikelen 50 76 56 59

Drukwerk en overige kosten 

fondsenwerving 380 164 221 238

  1.460 847 1.074 1.280

 

KOSTEN VAN BELEGGINGEN

A.  Verwervingskosten 100 188 270 299

LASTEN BESTEED AAN BEHEER

EN ADMINISTRATIE 

B.  Personeelskosten 615 645 627 764

C.  Huisvestingskosten 24 12 25 31

D.  Kantoor- en algemene kosten 88 90 89 100

E.  Afschrijvingskosten 83 82 83 83

  810 829 824 978

  Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk
  2010 2009 2009 2008

A4. Verwervingskosten  

boothuizen en bergplaatsen 

Reparatie en onderhoud 270 170 157 150

Aanschaffingen 50 191 44 93

Energiekosten 200 89 200 213

Belastingen en heffingen 35 47 33 39

Vervoer en stalling derden 5 10 1 15

Assurantiekosten 20 21 19 20

Overige kosten 5 7 10 8

  585 535 464 538

A5. Verwervingskosten reddingstations 

Vergaderingen en  

bijeenkomsten 90 114 68 90

Assurantiekosten 150 129 155 143

Persoonlijke  

veiligheidsmiddelen 533 143 200 239

Alarmeringskosten 25 110 0 3

Aanschaffingen 143 121 264 237

Reis- en verblijfkosten  205 193 185 170

Telefoonkosten 30 29 35 22

PR-kosten 10 5 3 9

CIS-project 17 25 15 18

Overige kosten 165 98 281 150

  1.368 967 1.206 1.081

 

E. Afschrijvingskosten 

Rijdend materieel 250 372 400 431 

Boothuizen 625 642 675 669 

Havenfaciliteiten 31 75 60 40

Auto's 56 54 75 50

  962 1.143 1.210 1.190

 

BEROEPSREDDERS EN VRIJWILLIGERS 

A.  Verwervingskosten 1.043 644 798 709

B.  Personeelskosten 700 719 699 759

C.  Huisvestingskosten 27 12 27 31

D.  Kantoor- en algemene kosten 96 95 94 106

  1.866 1.470 1.618 1.605

 

A.  Verwervingskosten 

Opleidingskosten vrijwilligers 380 309 387 388

Project Kust veilig 246 0 0 0

Vrijwilligersvergoedingen 417 335 411 321

  1.043 644 798 709

 

RADIO MEDISCHE DIENST 

A.  Verwervingskosten 90 107 100 164

B.  Personeelskosten 26 60 30 31

C.  Huisvestingskosten 1 1 2 2

D.  Kantoor- en algemene kosten 5 5 6 6

  122 173 138 203

  

(alle bedragen x € 1.000)
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(alle bedragen x € 1.000)

TOELICHTING LASTENVERDELING

PERSONEELSKOSTEN  

  Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

  2010 2009 2009 2008

Salarissen 2.395 2.355 2.382 2.261

Sociale lasten 268 331 274 317

Pensioenpremies 541 688 554 558

Dotatie prepensioenvoorziening 0 0 0 329

Overrente pensioenregeling 0 29 0 26

Uitbetaalde pensioenen 103 9 101 125

Uitzendkrachten 40 1 10 21

Autokosten 5 4 5 3

Reis- en verblijfkosten 40 35 40 33

Opleidingen  20 39 25 49

Advertenties/sollicitaties 1 54 1 3

Overige personeelskosten 187 110 175 140

  3.600 3.655 3.567 3.865

HuISVESTINGSKOSTEN

Onderhoud hoofdkantoor 35 5 35 26

Gas/water/electra hoofdkantoor 60 4 60 60

Beveiligingskosten hoofdkantoor 3 2 3 1

Belasting en heffingen  

hoofdkantoor 8 7 8 8

Overige kosten huisvesting 41 53 41 71

  147 71 147 166

 

KANTOOR EN ALGEMENE KOSTEN 

Aanschaffingen ICT en  

kantoorinventaris 46 54 55 37

Onderhoud/reparatie ICT en  

kantoorinventaris 20 13 10 17

Licenties en ondersteuning ICT 36 25 26 43

Kantoorbehoeften en drukwerk 30 12 11 6

Abonnementen en contributies 9 11 9 13

Overige kosten kantoor 25 31 25 22

Portikosten 20 31 15 62

Telefoonkosten 80 82 70 89

Internetkosten 24 30 24 26

Accountantskosten 40 32 40 29

Advieskosten 50 97 50 92

Bestuurskosten 9 8 5 10

Deelname IMRF 30 35 60 30

Schoonmaakkosten  25 18 25 28

Kantinekosten 10 11 10 12

Overige algemene kosten 48 14 51 35

  502 504 486  551

OVERZICHT FONDSEN OP NAAM

1. STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS PRINS DER NEDERLANDEN

De doelstelling, vastgelegd 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 erkentelijk-

heid aan redders enz.

 2009 2008 

Vermogen per 1 januari  1.684 1.706 

Rendement 269 -22 

Besteed aan doelstelling -269 0 

Vermogen per 31 december 1.684 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 zee-

varenden 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 1.700 

Rendement 268 -22 

Besteed aan doelstelling -268 0 

Vermogen per 31 december  1.678 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  110 112 

Rendement 10 -2 

Besteed aan doelstelling -10 0 

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 afzon-

derlijk 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 gratifica-

ties voor oefen- en reddingtochten. 

Vermogen per 1 januari  463 469 

Rendement 41 -6 

Besteed aan doelstelling -41 0

Vermogen per 31 december  463 463 

(alle bedragen x € 1.000)(alle bedragen x € 1.000)
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9. GERRIT KRuL FONDS 

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer J. Krul, bij de aan-

vang 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 red-

dingstation 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. 

 2009 2008

Vermogen per 1 januari  947 545 

Nalatenschap 186 404 

Rendement 100 -2 

Vermogen per 31 december  1.233 947 

 

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. 

 

Vermogen per 1 januari  368 373 

Rendement 33 -5 

Vermogen per 31 december  401 368 

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  433 415 

Rendement 21 18 

Vermogen per 31 december  454 433

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 ver-

band 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  1.156 658 

Opbrengst KNRM Gala 226 523 

Rendement 120 -25 

Vermogen per 31 december  1.502 1.156 

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 univer-

seel erfgename.  Testamentsbepaling: “onder den last uitsluitend de 

rente aan te wenden voor het uitkeren van  verhoogde salarissen en pen-

sioenen aan de bemanningen harer reddingboten”. 

 2009 2008

Vermogen per 1 januari  1.078 1.092 

Rendement 96 -14 

Besteed aan doelstelling -96 0 

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  725 857 

Rendement 137 -132 

Besteed aan doelstelling -137 0 

Vermogen per 31 december  725 725 

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 246 249 

Rendement 22 -3 

Besteed aan doelstelling -22 0 

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 vermo-

gen is ondergebracht. Het fonds heeft als doel: 

De exploitatie van “Arie Visser” klasse reddingboten, de (mede-)aan-

schaf 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 5.799 

Rendement 509 -75 

Besteed aan doelstelling -509 0 

Vermogen per 31 december  5.724 5.724 

(alle bedragen x € 1.000)
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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. 

 2009 2008

Vermogen per 1 januari  311 315 

Rendement 27 -4 

Vermogen per 31 december  338 311 

14. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS 

Het fonds is in 2008 opgericht door mevrouw Floor-Wieringa. De doel-

stelling luidt als volgt: de bouw van een reddingboot Atlantic 75 of daar-

aan gelijkwaardig, met de naam Evert Floor. 

 

Vermogen per 1 januari  40 0 

Periodieke schenking 40 40 

Rendement 7 0 

Vermogen per 31 december  87 40 

 

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 2009, luidt als volgt: 

De bouw van een reddingboot met de naam “Noordhollandsche van 1816”. 

Vermogen per 1 januari  1.500 0 

Schenking 0 1.500 

Rendement 133 0 

Vermogen per 31 december  1.633 1.500

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  0 0 

Nalatenschap 125 0 

Rendement 5 0 

Vermogen per 31 december  130 0

17. VENTURN FONDS 

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Venturn B.V., bij de 

 aanvang van het fonds in 2009, luidt als volgt: 

De exploitatie van het reddingwerk van de KNRM op Hansweert.

Vermogen per 1 januari  16 0 

Sponsoring 13 16 

Rendement 2 0 

Vermogen per 31 december  31 16 

18. 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.   

   

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.

20. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS   

Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar aanleiding van 

de ontvangst van een legaa uit de nalatenschap van de heer R.J. van 

Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie van de reddingboot 

"Edzard Jacob" en exploitatie van het reddingstation te Schiermonnikoog. 

   

21. 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. 

22. 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 overle-

vingspakken  en andere reddingsmiddelen van de  redders van de KNRM-

reddingstations van Westkapelle, Veere en/of Scheveningen. 

 

23. 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. 

24. FOLKERT FONDS 

De doelstelling, vastgelegd door anonieme oprichter bij 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.

25. 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 mid-

delen te worden aangewend voor de bouw van enkele reddingboten.  

WAARDE FONDSEN 18 T/M 25

De onder 18 tot en met 25 genoemde fondsen hebben ieder per  

31 december 2009 een vermogen lager dan € 25.000 en worden  

gecomprimeerd weergegeven:

 

 2009 2008

Vermogen per 1 januari  54 457 

(Periodieke) schenking 22 7 

Rendement 5 0

Besteed aan doelstelling 0 -410

Vermogen per 31 december  81 54

(alle bedragen x € 1.000)
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ACCOuNTANTSVERKLARING

Aan Raad van Toezicht en directie van de  

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschapij 

Haringkade 2 

1976 CP  IJmuiden 

 

Wij hebben de in dit verslag op de pagina's 43 t/m 53 opgenomen 

geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Koninklijke Nederlandse 

Redding Maatschappij te IJmuiden bestaande uit de geconsolideerde 

balans per 31 december 2009 en de geconsolideerde staat van baten en 

lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

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 de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Deze verantwoordelijkheid 

omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 

intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 

weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen en resul-

taat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen 

die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

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. 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons gel-

dende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 

plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt ver-

kregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van mate-

rieel belang bevat.

EEen controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 

van controle-informatie over debedragen en de toelichtingen in de 

geconsolideerde jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaam-

heden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de 

accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die 

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken 

van en getrouw weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van ver-

mogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 

verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden 

die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 

doel hebben een oordeel te geen over de effectiviteit van het interne 

beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder 

meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grond-

slagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattin-

gen die de directie van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evalua-

tie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie vol-

doende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij per  

31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming 

met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen 

(RJ 650).

Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening. 

Amstelveen, 22 maart 2010

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

S. Haringa RA
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Organisatieprofiel

De KNRM kiest ervoor haar taak uit te voeren als (financieel) zelf-
standig opererende instelling met een maatschappelijk draagvlak 
vanuit de donateurs (financieel) en de overheid (verantwoording). 
Voor de uitvoering van het reddingwerk trekt de KNRM vrijwilli-
gers aan die kennis van zaken hebben, en deze professionaliteit 
weten te combineren met ‘hart voor de zaak’.
Dat moet ook, want de Redding Maatschappij garandeert de inzet 
van reddingboten en bemanningsleden op ieder moment van de 
dag, ongeacht de weersomstandigheden. Om die garantie te kun-
nen geven moet het netwerk van reddingstations altijd operatio-
neel zijn. De reddingboten moeten betrouwbaar en vaarklaar zijn, 
de bemanningsleden goed opgeleid en geoefend. 
Om de doelstellingen te bereiken is draagvlak nodig van donateurs 
en schenkers. De inbedding van de KNRM in de hulpverleningsketen 
zorgt voor draagvlak bij nationale, regionale en lokale overheden.
 
Inbedding in hulpverleningsketen
De KNRM is de aangewezen organisatie in Nederland die Search 
and Rescue op zee en het ruime binnenwater uitvoert in opdracht 
van de Nederlandse Kustwacht. Daartoe heeft de Redding 
Maatschappij een convenant afgesloten met het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, die beleidsverantwoordelijk is voor Search 
and Rescue. De Kustwacht en de KNRM hebben gezamenlijk con-

De KNRM kent twee hoofdprocessen: Redden en Fondsenwerven.
Daartoe is de KNRM opgedeeld in verschillende entiteiten:
1.  De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
zorgt voor het uitvoeren van reddingwerk en het ondersteunen 
van de daartoe ingerichte reddingstations. Tevens zorgt de stich-
ting voor fondsenwervende activiteiten die het reddingwerk finan-
cieel mogelijk maken.
2.  De Exploitatiestichting ten behoeve van de KNRM beheert 
het onroerend goed (boothuizen) en het rijdend materieel en ver-
huurt deze aan de Stichting KNRM.
3.  De KNRM BV is bestemd voor het commercieel benutten van 
de door de KNRM ontwikkelde technologie en kennis. 
Bijvoorbeeld licenties voor de bouw van reddingboten en het 
geven van opleidingen en trainingen aan externe belanghebben-
den. Tevens is de KNRM BV de rechthebbende op de royalties uit 
de kledingverkoop, die voortvloeien uit de samenwerkingsover-
eenkomst met Telstar Trading.
De KNRM BV is een Fiscaal Fondsenwervende Instelling, die als 
doel heeft het financieel ondersteunen van het reddingwerk van 
de Stichting KNRM. De bijzondere vorm van de KNRM BV is gele-
gen in de fiscale regeling die is overeengekomen met de 
Belastingdienst, waarbij het de BV is toegestaan de winst, vóór 
vennootschapsbelasting, te schenken aan de Stichting KNRM, die 
deze op haar beurt ontvangt tegen het 0% schenkingstarief. 

Reddingstations

Plaatselijke commissie

Uitvoering

Toezicht

Bestuur en Beleid

Ondersteuning

             Raad van
            Toezicht

Directie 

Radio Medische Dienst

Medische commissie

Operationele dienst

• Operatiën/SAR
• Opleidingen
• Oefenen
• Onderzoek en 
   Ontwikkeling
• Onderhoud Reparatie
• Logistiek
• Nieuwbouw

Communicatie &
Fondsenwerving

• Communicatie
• Fondsenwerving
• Voorlichting en Preventie
• Public relations
• Donateursadministratie

Bedrijfsvoering

• Financiële administratie
• Secretariaat
• Automatisering

Vrijwilligers

Beroeps
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baarheid. De samenstelling van een plaatselijke commissie is per 
reddingstation zodanig dat alle onder haar verantwoording vallen-
de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. De KNRM 
geeft er de voorkeur aan dat de burgemeester de voorzittersfunc-
tie vervult binnen een plaatselijke commissie. Voor de secretaris en 
de penningmeester geldt dat zij capabel zijn op het voor hen rele-
vante vakgebied. De leden van de commissie krijgen specifieke 
taken toebedeeld, zoals opleidingen, onderhoud en communicatie 
en fondsenwerving. Alle plaatselijke commissieleden zijn vrijwillig 
betrokken bij de KNRM. De plaatselijke commissie is verantwoor-
delijk voor de werving en selectie van vrijwilligers. De schipper 
wordt op voordracht van de commissie door de directie aange-
steld.

Ondersteuning vanuit hoofdvestiging IJmuiden
Om 24 uur per dag mensen en materieel beschikbaar te houden is 
een organisatie nodig die zorgt voor continuïteit in toezicht en uit-
voering. Op ieder moment kan de ondersteunende organisatie bij-
springen om technische en operationele problemen het hoofd te 
bieden. De reddingstations hebben grote zelfstandigheid in uit-
voering en worden financieel en materieel in staat gesteld het red-
dingwerk uit te voeren. De hoofdvestiging in IJmuiden is zowel 
kwantitatief als kwalitatief in staat om de reddingstations zodanig 
te faciliteren, dat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: het red-
den van mensen. 

De rol van de hoofdvestiging in IJmuiden is tweeledig:

1. Ondersteunend
Reddingstations worden vanuit de hoofdorganisatie geadviseerd 
en begeleid op velerlei gebied: 
Search and Rescue (SAR), opleidingen en trainingen, financiën, 
materieel, pr- en voorlichting, personeelszaken, etc. De 
Operationele Dienst is de schakel tussen de reddingstations en de 
ondersteunende organisatie. De regionale operationele inspec-
teurs onderhouden het contact met de plaatselijke commissies en 
bemanningen. Zij inventariseren de behoeften en beantwoorden 
vragen en opmerkingen. Tegelijkertijd zijn operationele inspec-

venanten gesloten met de veiligheidsregio’s waarin zij opereren, 
zodat de inzet van mensen en middelen bij incidenten op het 
water volgens vaste protocollen kan geschieden.

Professionele vrijwilligers
De uitvoering van het reddingwerk wordt gedaan door vrijwillige 
bemanningsleden. Dit is een bewuste keuze. Gezien het incidente-
le karakter van het reddingwerk heeft het stationeren van perma-
nent aanwezige beroepsbemanningen niet de voorkeur. De prak-
tijk wijst uit dat een bemanning die bestaat uit zeer gemotiveerde 
vrijwilligers de noodzakelijke kennis en kunde combineren met 
enorme loyaliteit en enthousiasme.
Tegenover een financiële vergoeding van €1,25 per uur voor het 
vrijwilligerswerk staat een uitgebreid pakket aan andersoortige 
beloningen. Deze beloningen worden met name aangeboden in 
de vorm van persoonlijke waardering en de mogelijkheid tot zelf-
ontplooiing. De KNRM biedt hiervoor een scala aan opleidingen, 
waarmee iedere vrijwilliger wordt opgeleid tot professional.

Opleiden en Oefenen
De nieuwe vrijwilligers die tegenwoordig instromen hebben min-
der dan vroeger een nautische achtergrond. Daarom wordt steeds 
meer aandacht besteed aan opleiden en oefenen. Het verwach-
tingspatroon van de hulpvrager is dusdanig, dat professionaliteit 
als vanzelfsprekend wordt ervaren. Maar bovenal vraagt het red-
den onder soms moeilijke omstandigheden op zee een gedegen 
opleiding en kennis van het vaargebied en van de wisselende 
omstandigheden die zich daar voordoen. Het veelvuldig oefenen 
in het eigen vaargebied is de beste manier om deze kennis en 
ervaring bij te brengen.
Iedere aankomend opstapper wordt in het eerste jaar opgeleid tot 
volwaardig bemanningslid. Na het eerste jaar volgen aanvullende 
cursussen, soms voor een specifieke taak aan boord, om kennis te 
vergroten of doorstroming in functies mogelijk te maken.

Plaatselijke commissies
Op ieder reddingstation is door de KNRM een plaatselijke commis-
sie benoemd, die verantwoordelijk is voor de operationele inzet-
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teurs gezaghebbend om de plaatselijke commissies aan te spreken 
op de kwaliteit van de operationele gereedheid. De afdeling ver-
zorgt of coördineert alle interne en externe opleidingen voor de 
KNRM-bemanningen. Een groot aantal opleidingen besteedt de 
KNRM uit aan professionele opleidingsinstituten. De KNRM stelt 
eigen handboeken samen voor instructies en richtlijnen.

2. Controlerend
Inspecteurs van de Technische Dienst en de Operationele Dienst 
controleren de reddingstations op de staat van het materieel, res-
pectievelijk de opleidingsgraad en geoefendheid van de beman-
ning. Het oordeel dat de inspecteurs namens de hoofdorganisatie 
geven, is gezaghebbend. Aanwijzingen en instructies hebben 
daarom geen vrijblijvend karakter, maar dienen door de redding-
stations te worden uitgevoerd.

Beroepspersoneel
Van beroepsmedewerkers wordt een combinatie van professie en 
passie verwacht. Een maritieme achtergrond is voor bepaalde 
functies een pré. Bewezen vakkennis en vakkundigheid, zowel in 
de vorm van relevante diploma’s als in de praktijk, worden steeds 
belangrijker. Beroepsmedewerkers zijn zich bewust van het feit 
dat zij intern een voorbeeldfunctie vervullen. Dienstbaarheid aan 
de vrijwilligers op de reddingstations is een vereiste. 
Op reddingstations met de grootste reddingboten is de schipper 
in vaste dienst om de continuïteit in onderhoud, oefening en 
paraatheid te waarborgen. Deze reddingboten varen onder alle 
weersomstandigheden uit en vormen daarmee de ruggengraat 
van de vloot. De beroepsschippers zijn voor de KNRM tevens het 
nautisch geweten. Zij hebben binnen het beroepspersoneel de 
meeste kennis en ervaring van het werkelijke reddingwerk. Bij 
aanvullingen of veranderingen in materieel en organisatie vormen 
zij een belangrijke klankbordgroep.

Raad van Toezicht en Directie
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie 
en de algemene gang van zaken. 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 
adviseert de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden 
die voor de KNRM van belang zijn.

Vlootplan
Het Vlootplan vormt de basis waarop investeringsbeslissingen 
omtrent nieuwbouw van reddingboten, boothuizen, bemanning-
verblijven en voertuigen zijn gefundeerd. Het Vlootplan is geba-
seerd op een gewenste gereddencapaciteit binnen een tijdsnorm 
langs de Nederlandse kust, die is vastgelegd als een Kritieke 
Prestatie Indicator in de ISO-procedures.

De financiële consequenties van dit plan komen tot uiting in de 
meerjarenbegroting. In het vlootplan voor de Noordzee wordt 

jaarlijks de norm voor gereddencapaciteit getoetst aan de hand 
van geplande en gerealiseerde investeringen in reddingmaterieel. 
Het vlootplan wordt periodiek geëvalueerd, onder andere op basis 
van de risicoanalyse die TNO en het MARIN maakt van scheeps- 
en vliegbewegingen langs de Nederlandse kust. Momenteel wordt 
gewerkt aan het Vlootplan 2025.

Fondsenwerving
In alle uitingen van de KNRM afficheert zij zich als een reddingor-
ganisatie, die hulp op zee garandeert, uitgevoerd door vrijwilligers 
en in stand gehouden door vrijwillige bijdragen. Het resultaat van 
deze strategie uit zich in aanmeldingen en bijdragen van Redders 
aan de wal, giften, schenkingen en nalatenschappen. Grotendeels 
zijn deze inkomsten groeiende. De bijdragen uit nalatenschappen 
vertonen een grillig verloop door de jaren heen. Het aantal nala-
tenschappen is jaarlijks bij de KNRM vrij stabiel. De KNRM ont-
vangt gemiddeld 55 nalatenschappen per jaar. Elk met een bijzon-
dere achtergrond en soms met een bijzondere bepaling ten 
aanzien van de besteding. De KNRM zal bij haar achterban aan-
dacht blijven vragen voor dit onderwerp, waarbij als sterk argu-
ment geldt dat nalatenschappen aan de KNRM altijd op een zicht-
bare wijze worden besteed, vaak met naamgeving naar de wens 
van de erflater.

Er is ruim voldoende draagvlak voor een particuliere reddingorga-
nisatie als de KNRM. Meer Redders aan de wal (donateurs) kun-
nen dit draagvlak vergroten en zorgen voor een grotere maat-
schappelijke betrokkenheid, die essentieel is voor het in stand 
houden van een vrijwilligersorganisatie. De KNRM heeft een 
gezonde financiële basis. Om de activiteiten van de KNRM op peil 
te houden en waar mogelijk uit te breiden, is vergroting van de 
zekere inkomsten onontbeerlijk. Nalatenschappen en opbrengsten 
uit het vermogen zijn essentiële inkomstenbronnen - maar tegelij-
kertijd een onzekere factor – om op lange termijn uitbreidingen te 
realiseren.

Gedragscodes
De KNRM heeft gedragscodes opgesteld voor de gebieden waar-
binnen zij verantwoordelijkheden draagt:
-  (Inter)nationale samenleving (gedragsregels ten aanzien van 
hulpverlening).
- Veiligheid (kwaliteitszorgsysteem en veiligheidsbewustzijn).
- Nederlandse overheid (convenanten).
- Milieu (naleving regelgeving en milieubewustzijn).
- Vrijwilligers en beroepspersoneel (arbeidsomstandigheden en 
integriteit).
- Kapitaalverschaffers (keurmerk fondsenwerving en integriteit).

De gedragscodes gelden voor de organisatie als geheel en voor 
iedereen die binnen de KNRM een functie vervult. De gedragsco-
des zijn vastgelegd in de Voorschriften en Richtlijnen, die aan alle 
medewerkers worden verstrekt.
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Search and Rescue (SAR) -
Zoeken en redden 

 Missie  

Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.

 Doelstelling  

-  Minimaliseren van het verlies aan levens, aantal gewonden en materiële  schade 
op zee en ruime binnenwateren.

-  Beperken van het aantal en omvang van incidenten op en rondom het water. 
Schade aan milieu zoveel mogelijk beperken.

- Handhaven van een hoog niveau van hulpverlening op en rondom het water.
-  Ondersteunen van de Nederlandse Kustwacht op het gebied van Opsporen en 

Redden (SAR).
- Ondersteunen van de diverse hulpverleningsorganisaties in Nederland.

 Input  

- Redders

-  Reddingboten en 
voertuigen

- Financiële middelen

 Output  

-  Beschikbare, opge-
leide en geoefende 
vrijwilligers

-  Inzetbaar en 
betrouw baar  
materieel

-  Continuïteit van 
 reddingswerk

 Activiteiten  

- Opleiden en oefenen

-  Onderhoud en 
innovatie

- Fondsenwerving

 Belanghebbenden  

Klanten
- Beroepsvaart
- Watersporters
- Recreanten

Partners
- Nederlandse Kustwacht
- Hulpverlening ketenpartners
- Overheid
- Bergers
- Buitenlandse SAR organisaties

Begunstigden
- De samenleving
- Maritieme gebruikers
- Recreanten

 Resultaat  

-  Minimaliseren van het verlies aan levens, aantal gewonden en materiële  schade 
op zee en ruime binnenwateren.

- Adequate hulpverlening voor een ieder die hulp op het water behoeft.
- Groot maatschappelijk draagvlak voor activiteiten KNRM.
- Eenduidige organisatie van hulpverlening op zee en ruime binnenwateren.

 Impact op  

- Veiligheid op zee
- Milieu

Toelichting
Search and Rescue (SAR) is de inter-
nationale benaming voor zoeken en 
redden op zee. Voor de KNRM is 
Search and Rescue het belangrijkste 
bedrijfsproces. In dit schema is aan-
gegeven hoe de KNRM vanuit haar 
doelstelling een belangrijke impact 
heeft op veiligheid op zee en het 
milieu.
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Communicatie schema's

Figuur 21: De rol van de KNRM ten 
opzichte van Kustwachtcentrum en 
SAR-partners bij incidenten in het 
Kustwachtgebied.
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opzichte van regionale meldkamers en 
hulpverleningspartners bij incidenten 
op het strand en in gemeentelijk 
ingedeeld gebied. 
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Search and Rescue (SAR) -
Zoeken en redden 

 Missie  

Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.

 Doelstelling  

-  Minimaliseren van het verlies aan levens, aantal gewonden en materiële  schade 
op zee en ruime binnenwateren.

-  Beperken van het aantal en omvang van incidenten op en rondom het water. 
Schade aan milieu zoveel mogelijk beperken.

- Handhaven van een hoog niveau van hulpverlening op en rondom het water.
-  Ondersteunen van de Nederlandse Kustwacht op het gebied van Opsporen en 

Redden (SAR).
- Ondersteunen van de diverse hulpverleningsorganisaties in Nederland.

 Input  

- Redders

-  Reddingboten en 
voertuigen

- Financiële middelen

 Output  

-  Beschikbare, opge-
leide en geoefende 
vrijwilligers

-  Inzetbaar en 
betrouw baar  
materieel

-  Continuïteit van 
 reddingswerk

 Activiteiten  

- Opleiden en oefenen

-  Onderhoud en 
innovatie

- Fondsenwerving

 Belanghebbenden  

Klanten
- Beroepsvaart
- Watersporters
- Recreanten

Partners
- Nederlandse Kustwacht
- Hulpverlening ketenpartners
- Overheid
- Bergers
- Buitenlandse SAR organisaties

Begunstigden
- De samenleving
- Maritieme gebruikers
- Recreanten

 Resultaat  

-  Minimaliseren van het verlies aan levens, aantal gewonden en materiële  schade 
op zee en ruime binnenwateren.

- Adequate hulpverlening voor een ieder die hulp op het water behoeft.
- Groot maatschappelijk draagvlak voor activiteiten KNRM.
- Eenduidige organisatie van hulpverlening op zee en ruime binnenwateren.

 Impact op  

- Veiligheid op zee
- Milieu

Toelichting
Search and Rescue (SAR) is de inter-
nationale benaming voor zoeken en 
redden op zee. Voor de KNRM is 
Search and Rescue het belangrijkste 
bedrijfsproces. In dit schema is aan-
gegeven hoe de KNRM vanuit haar 
doelstelling een belangrijke impact 
heeft op veiligheid op zee en het 
milieu.
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Reddingstations en -materieel
ARIE VISSER KLASSE 

18,8 x 6,1 x 1,05 m,  
2 x 1.000 pk, 32 knopen
120 geredden, 6 bemanning 

NIKOLAAS KLASSE 

9,0 x 2,9 x 0,5 m,  
2 x 250 pk, 34 knopen
20 geredden, 3 bemanning 

JOHANNES FREDERIK KLASSE

14,4(15,0) x 5,4 x 0,75 m,  
2 x 680 pk, 34 knopen  
75 geredden, 4 bemanning

ATLANTIC KLASSE

6,5 x 2,2 x 0,7 m,  
2 x 70 pk, 30 knopen
12 geredden, 3 bemanning

VALENTIJN KLASSE

10,6(11,0) x 4,1 x 0,75 m,  
2 x 430 pk, 34 knopen
50 geredden, 4 bemanning

FLOAT KLASSE

5,1 x 2,0 x 0,3 m,  
50 pk, 25 knopen  
5 geredden, 3 bemanning

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

Nikolaas Wijsenbeek*  2009 Huizen
KBW 1910*   2009 Dordrecht

(afwijkend model, gelijke afmetingen)
Harder*     1987  Neeltje Jans
Johanna Margareta*   2003  Den Oever
DRB 49     2005 Dordrecht

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

John Stegers *   1994 Veere
Rien Verloop *   1996 Enkhuizen
Narwal     2000 Hindeloopen
Orca     2002 Elburg
Willemtje *   2003 Urk
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 *  2009 Ouddorp
Dolfijn *    2009 Petten
Engelina *    2009 Lemmer
Hendrika Theodora *  2009 Enkhuizen

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

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

19 kusthulpverleningsvoertuigen
3  Seatracs, waterdichte rupsvoertuigen voor lanceren  

van Valentijn klasse.
11 waterdichte tractoren met bootwagens voor lancering.
48 boothuizen en bergplaatsen.
13 hijskranen en takels t.b.v. reddingboten

8 pontons en loopbruggen
22 gasolie-waltanks met pompinstallatie
17 trailers en aanhangers.
1 vrachtwagen voor transport reddingboten.
    
* Deze reddingboten werden de KNRM geschonken.
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Opleiding Per persoon

SAR Craft Operations € 2.400,-
EHBO   € 300,-
EHBO Herhaling € 50,-
DAN zuurstof cursus € 50,-
MARCOM-A € 860,-
MARCOM-B € 650,-
Vaarbewijs € 200,-
Theoretische Kustnavigatie € 150,-

Radar Waarnemer € 700,-
Techniek voor SAR schepen € 900,-
Bridge Resource Management € 700,-
On Scene Coördinator € 700,-
HuET en Brandbestrijding € 450,-
Operationele Vaardigheden € 150,-
SAR liaison  € 125,-
Trauma basis of herhaling € 300,-

Per persoonPer persoon

De complete redders…

FLITSLICHT € 65,-
Om de redder beter 
zichtbaar te maken mocht 
hij of zij ‘s nachts of bij mist 
te water raken.

OVERLEVINGSPAK  
€ 750,-
Waterdicht en beschikkend 
over voldoende 
drijfvermogen om niet 
alleen de redder zelf 
maar ook een drenkeling 
langdurig boven water te 
houden. Het pak beschermt 
de redder in het water 
tegen onderkoeling.

HANDSCHOENEN 
€ 25,-

PORTOFOON € 400,- 
Wordt bijvoorbeeld 
gebruikt als een redder is 
overgestapt op een schip om 
contact te houden met de 
reddingboot.

KLEDINGPAKKET  
€ 250,-
Naast thermokleding voor 
degene die op open boten 
varen stelt de KNRM ook een 
kledingpakket beschikbaar 
met onder andere een trui, 
fleecejack, etc.

DIT IS COR
Cor is net als alle bemanningsleden van 
reddingboten (op een enkele beroepsschipper 
na) vrijwilliger. Hij doet zijn werk gratis en voor 
niets. Maar de uitrusting en de voorbereiding 
waar Cor en zijn collega’s van afhankelijk zijn 
moeten veilig en goed zijn. Wat hebben zij 
nodig?

MuTS € 5,- PLB € 550,-
Personal Locator Beacon, soort 
gps, noodzakelijk om redders 
die te water zijn geraakt snel 
te vinden. Een PLB zit in het 
reddingvest.

REDDINGVEST € 250,-
Voor extra veiligheid en 
drijfvermogen.

HANDSTAKELLICHT € 9,50
Waarschuwingssignaal met rook. 
Verbetert indien noodzakelijk 
de zichtbaarheid zowel overdag 
als ‘s nachts.

LIFELINE € 45,-
Heb je nodig om bij extreem 
weer jezelf vast te zetten aan 
boord.

HELM CA. € 1000,-
Deze helm kan Cor opzetten 
als hij op een open boot 
gaat varen. In de helm zit 
een headset, handig voor 
de draadloze communicatie 
tussen de opvarenden van de 
reddingboot en eventueel 
andere hulpdiensten.

PIEPER € 185,-
Voordat Cor zijn pak aandoet 
is zijn pieper afgegaan. Daarop 
kan hij aflezen wat voor soort 
actie er op stapel staat.

OPLEIDINGEN  
Cor volgt in zijn redderscarrière 
een aantal opleidingen om 
onder extreme omstandigheden 
mensen te kunnen redden. 
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Dit jaarverslag is te vinden op www.knrm.nl.
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ling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en 
successierechten onder het 0%-tarief.

CBF keurmerk
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is houder van 
het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van gedo-
neerde gelden, toegekend door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving.

Uw gift vandaag is morgen een redding

Word Redder aan de wal
www.knrm.nl
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Help de redders…

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wordt uitslui-
tend door vrijwillige bijdragen in stand gehouden. De KNRM ont-
vangt geen exploitatiesubsidies van de overheid. Zonder de steun 
van Redders aan de wal (donateurs), schenkers en erflaters kun-
nen de redders hun werk niet doen. 
Wilt u ze daarbij helpen?
Er zijn verschillende manieren om de Redding Maatschappij te 
steunen.

Redder aan de wal
De donateurs van de Redding Maatschappij krijgen de benaming 
‘Redder aan de wal’ mee. De Redders aan de wal zorgen voor een 
vaste inkomstenbron van ruim anderhalf miljoen euro. Bovendien 
kunnen de Redders aan de wal helpen de naamsbekendheid van 
de KNRM te vergroten.

Schenkingen en nalatenschappen
Op uiteenlopende manieren kan de Redding Maatschappij 
gesteund worden met een eenmalige schenking. Dat kan een 
schenking in geld zijn, maar ook in natura. Veel schenkingen aan 
de KNRM worden bij testament geregeld. Hoe u de Redding 
Maatschappij bij testament kunt gedenken kunt u informeren bij 
uw notaris of bij de Redding Maatschappij zelf. Schenkingen vor-
men 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.

Notariële schenkingen
U kunt bij notariële akte laten vastleggen dat u gedurende ten-
minste 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. Uw notaris 
en de KNRM kunnen u hierover informeren.

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 Redding Maatschappij.

Loffelijke initiatieven
Veel donateurs van de Redding Maatschappij, maar ook buiten-
staanders, 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. Over deze initi-
atieven wordt geschreven in De Reddingboot, het blad dat iedere 
donateur vier maal per jaar thuis krijgt toegestuurd.

Bunkerbootjes
De KNRM heeft 1.500 bunkerbootjes uitgezet in Nederland. Deze 
bunkerbootjes kunnen als fooienpot voor de KNRM op tal van 
plaatsen worden neergezet. Aan een plaatsing van een bunker-
bootje zijn voorwaarden verbonden 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 net-
werk willen verruimen en tegelijkertijd de KNRM willen steunen. 
Bel voor meer informatie de KNRM 0255 548454 of kijk op de 
website www.knrm.nl.

Bedrijfssponsoring
De KNRM komt graag in gesprek met bedrijven die de KNRM wil-
len sponsoren. Sponsoring van een reddingstation of een specifiek 
onderdeel van de bedrijfsvoering genieten de voorkeur.

KNRM webwinkel
Door artikelen te kopen uit de KNRM webwinkel steunt u direct 
de KNRM; financieel, maar ook promotioneel. www.knrmweb-
winkel.nl.

Mondelinge reclame
Door over de KNRM te vertellen kunt u anderen enthousiast 
maken, zodat zij wellicht ook Redder aan de wal willen worden. U 
kunt voor dit doel ook de Reddingbootdag gebruiken. Neem eens 
familie of vrienden mee naar zo’n open dag van de Redding 
Maatschappij.
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Een schip is vaak zo zeewaardig als haar bemanning. Voor de 
KNRM een uiterst belangrijk element. Veel vrijwilligers, die de 
reddingboten bemannen, zijn van oorsprong geen zeeman. 
Daarom krijgen zij veel opleidingen en trainingen om veilig naar 
zee te gaan en behouden terug te keren. Zeewaardigheid van 
de bemanning bouw je echter niet alleen met cursussen, maar 
ook door de gelegenheid te bieden veel te varen. Ieder vaaruur 
helpt de vrijwilliger zeewaardiger te worden. 

Wanneer het stormt en de zee zich wreed en onberekenbaar 
toont, heb je ontegenzeggelijk een zeewaardig schip nodig, 
dat sterk en stabiel is. Het heeft in 2009 fi guurlijk gestormd. 
De fi nanciële crisis heeft menig onzeewaardig schip doen 
vergaan. De KNRM is gebleken zeewaardig te zijn en bestand 
tegen de klappen die je bij een storm oploopt.
Zeewaardigheid heeft zich getoond in stabiliteit. Het redding-
werk is onverminderd doorgegaan. De continuïteit daarvan is 
niet in het geding. Het drijfvermogen is in 2009 niet aangetast. 
Waar de KNRM in 2008 een deuk opliep in haar vermogenspo-
sitie, is die 
in 2009 enigszins, maar niet volledig hersteld. De sterkte is 
echter zodanig, dat de zeewaardigheid niet is aangetast. Toch 
heeft de KNRM voor de toekomst haar beleid bijgesteld en 
moet de organisatie minder afhankelijk worden van het reserve 
drijfvermogen in de vorm van het kapitaal. Intensivering van de 
fondsenwerving is daarom essentieel.

Om de zeewaardigheid te inspecteren en - waar het nodig is en 
kan - verbeteren, heeft de KNRM sinds 2005 haar bedrijfspro-
cessen aan ISO-certifi cering onderworpen. De daarbij behoren-
de prestatie-indicatoren geven een beeld van de normen die de 

KNRM zich oplegt om het reddingwerk te garanderen en de 
kwaliteit daarvan op hoog niveau te houden.

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar

1.100 mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig in voor de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Niet elke dag, 
maar wel heel veel dagen per jaar. Voor échte reddingen en 
dankbare hulpverleningen. Maar ook voor onderhoud aan het 
materieel en voor opleidingen en oefeningen om voorbereid te 
zijn. De vergoeding die zij ontvangen bedraagt € 1,25 per uur 
en, als het meezit, een warme dankbare hand van iemand die 
geholpen werd.
En juist om dat laatste is het de meesten te doen. Die ene succes-
volle redding of die hulpverlening, die veel ellende heeft voorko-
men, doet veel meer dan een paar euro’s in de bemanningpot. Die 
belangrijke drijfveer om vrijwilligerswerk te doen is van onschat-
bare waarde.

Vrijwilligerswerk is professioneel

Bij de KNRM wordt ‘professioneel’ vertaald in vakmanschap en 
zeemanschap. Vakmanschap heeft niets te maken met betaald 
of onbetaald werk. Dat heeft te maken met ervaring, levens-
wijsheid, kennis en passie. Hart voor de zaak. Zeemanschap en 
professionaliteit komen met de jaren. Je wordt niet als redder 
geboren, maar het helpt wel als je er van jongs af aan mee 
wordt grootgebracht. Het is een grote uitdaging om voor de 
toekomst van de KNRM de kennis en ervaring van professionele 
vrijwilligers door te geven aan nieuwe, jonge en enthousiaste 
vrijwilligers. Een deel van die kennis kun je onderwijzen, maar 
een groter deel alleen ervaren.

KNRM 185 jaar

Op 11 november 2009 bestond de KNRM offi cieel 185 
jaar. Wat in 1824 begon met 14 reddingstations en een 
bescheiden aantal roeireddingboten, is gegroeid naar 42 
reddingstations met 70 reddingboten. Onveranderd bleef de 
verankering van de KNRM in de samenleving. In kustplaatsen 
door de inzet van duizenden vrijwilligers en elders in het land 
door de steun van honderdduizenden donateurs gedurende 
deze 185 jaar.

Het materieel veranderde van veredelde houten roeiboten 
met 2 pk ellebogenstoom, naar state-of-the-art aluminium 
reddingboten met 2000 pk motorvermogen. Het aantal 
reddingen groeide van 5 per jaar naar 5 per dag. De KNRM 
is een onmisbaar element in de samenleving geworden. 
Met een trotse kern van professionele vrijwilligers en een 
kloppend hart van duizenden Redders aan de wal. Een 
zeewaardige organisatie, klaar voor de toekomst.
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Stichting

Koninklijke Nederlandse 

Redding Maatschappij

Postbus 434

1970 AK IJmuiden

 

T. 0255 548454

www.knrm.nl

info@knrm.nl

Opgericht op 11 november 1824.

De KNRM wordt sindsdien

uitsluitend door vrijwillige

bijdragen in stand gehouden.
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