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>BEHOUDEN VAART>>>
Je wenst het ieder schip en bemanning toe: behouden vaart. Ook
bij de doop van een nieuwe reddingboot mag de wens van een
behouden vaart niet ontbreken. Het zijn tenslotte geregeld barre
omstandigheden waaronder een reddingbootbemanning naar zee
gaat.
Een behouden vaart is voor een deel afhankelijk van de betrouwbaarheid van het schip. Voor een veel groter deel echter bepaalt
de bemanning het veilig uit- en thuisvaren. Er is de KNRM veel
gelegen aan een behouden vaart. Het gaat immers om het
behoud van mensen. Geredden én redders. Daarom wordt veel
tijd en energie gestoken in goede opleidingen van de vrijwilligers.
Maar ook in onderhoud van het materieel en technische vernieuwingen, die het varen en redden beter en veiliger maken.
Voor een behouden vaart is vertrouwen in schip en bemanning
dus van groot belang. Vertrouwen kun je echter niet kopen of als
een dienst geleverd krijgen. Vertrouwen bouw je op. Door samen
te werken, ervaringen op te doen en uit te wisselen. Opgebouwd
vertrouwen is bijzonder kostbaar. Daar moet je zuinig op zijn.
Raak je het kwijt, dan heb je het niet zomaar terug.
Natuurlijk wordt de vrijwilligers niet bij ieder alarm een behouden
vaart toegeroepen. Maar als het spannend wordt klinkt de wens
wel in de gedachten bij familie, vrienden en medewerkers aan de
wal. Van donateurs, vrijwilligers en bedrijven krijgt de KNRM rond
de kerstdagen vele “behouden vaart” kaarten. Een bewijs hoe
verbonden velen zich voelen met de Redding Maatschappij. Die
verbondenheid komt voort uit het vertrouwen dat de organisatie
uitstraalt. Dat mogen we niet beschamen.
Dit jaarverslag beoogt een goede weergave te zijn van de behouden vaart van de KNRM in 2008. In dubbele betekenis. Met het
oog op de ontvangen giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen was het financieel gezien een succesvol jaar. Toch moest
de KNRM behoudend opereren om de gevolgen van de financiële
crisis in de wereld het hoofd te kunnen bieden.
De wens tot een behouden vaart richten we vooral aan de professionele vrijwilligers aan boord van de reddingboten. Dankzij hun
inzet vaart de reddingboot uit. Altijd!

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar
1.100 mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig in voor de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Voor échte
reddingen en 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 succesvolle redding of die hulpverlening, die veel ellende heeft voorko-
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men, doet veel meer dan een paar euro’s in de bemanningpot. Die
belangrijke drijfveer om vrijwilligerswerk te doen is van onschatbare 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, levenswijsheid,
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.
De KNRM investeert tijd en geld om “van goed naar beter” te
gaan met een intensief oefenproject. Die investering leidt uiteindelijk tot goed bestede en waardevolle tijd die de professionele
vrijwilliger in het reddingwerk steekt.
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In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de
activiteiten van de volgende stichtingen:
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de
Exploitatiestichting ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij, beide gevestigd te IJmuiden. De stichting
KNRM is eveneens statutair bestuurder van de stichting ZuidHollandsche 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 Zee fonds Prins der Nederlanden”.
Deze drie laatstgenoemde stichtingen zijn statutair gevestigd te
Rotterdam.
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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 als zodanig vrijgesteld
van schenkings- en successierecht.

Voorwoord
In 2008 is veel gered en hebben ook alle bemanningen het gered.
Veilig uit en thuis onder alle omstandigheden. Ondanks alle
inspanningen van de redders kon niet iedereen worden gered. Er
zijn mensen verdronken of door een ongeval op het water overleden. Bij de redders blijft in al die gevallen de vraag spelen: hebben
we alles gedaan wat we konden? In het beantwoorden van die
vraag ligt de motivatie na een verdrinking alles te doen om de
drenkeling te vinden. Het laatste wat de redders in deze situatie
uit menslievendheid en eerbetoon voor de nabestaanden kunnen
doen, is het vinden van het lichaam van hun dierbare. In 2008 zijn,
dankzij enorme inspanningen van de redders in samenwerking
met andere hulpdiensten, drenkelingen teruggevonden. Geen
huizenhoge golven, geen zware zeegang, maar wel tot het uiterste gaan onder emotionele omstandigheden.
Met kennis en inzet van al die professionele vrijwilligers, ondersteund door gezinnen, familie, vrienden en vriendinnen, is de
KNRM in staat haar operationele taken uit te voeren. Essentieel is
daarbij de intrinsieke motivatie die alle KNRM-ers kenmerkt: het
redden zit in het bloed en is geen kwestie van moeten maar van
willen. De wil om te redden, de wil dat met elkaar te doen en de
wil dat als een onafhankelijke private organisatie te doen kenmerken de KNRM. Maar de KNRM redt niet als enige. Dat doen we in
nauwe samenwerking met de Nederlandse Kustwacht. Daarnaast
werkt de KNRM samen met collega hulpverleners, zoals brandweer, ambulancedienst, KLPD, reddingsbrigades en bergers. Met
de komst van de wet op de Veiligheidsregio’s is het van belang dat
de Nederlandse Kustwacht en de KNRM formeel deel uit maken
van de veiligheidsregio’s. Hiertoe heeft de KNRM het initiatief
genomen samen met de Kustwacht convenanten af te sluiten met
alle veiligheidsregio’s waar Kustwacht en KNRM actief zijn.

dietcrisis met financiële gevolgen voor iedereen. Ook de KNRM
heeft hiervan de gevolgen ondervonden in de waardering van haar
belegd vermogen. Door waarderingsverlies en onttrekking aan het
vermogen voor de lopende uitgaven voor het reddingwerk is het
vermogen met een kwart afgenomen. De omvang van het belegd
vermogen is dusdanig dat de continuïteit van het reddingwerk niet
in het geding is. De continuïteit van het reddingwerk wordt mede
geborgd door de donaties van onze Redders aan de wal. De KNRM
heeft in alle facetten van haar beleid een vaste koers en vaart. Dat
geldt ook voor het beleggingsbeleid. Over de lange termijn bekeken voldoet dit beleid, maar de mate waarin de waardering van de
beleggingen nu is geraakt was niet voorzien.
Het stormt buiten en onze bemanningen worden opgepiept.
Zware zeegang maakt dat de risico’s groot zijn, maar schipper en
bemanning hebben vertrouwen in hun reddingboot en in hun
eigen kunnen. Ze gaan aan boord en kiezen het ruime sop om te
redden.
De redders hopen dat een ieder die de KNRM een warm hart toedraagt, ook in deze moeilijke economische tijden aan boord blijft
bij de KNRM en zijn/haar steun onverminderd voortzet.
Voor alle redders een behouden vaart! Voor ieder die de KNRM
steunt: help de KNRM haar vaart behouden.

Het jaar 2008 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de kreC. van Duyvendijk, voorzitter

R.A. Boogaard, directeur

Certificering ISO 900
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.
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Doelstelling Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij
“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 ZuidHolllandse stromen en al zulke overige gebieden als onder voorafgaande 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”.

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

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

Missie en visie
Missie:
Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.
Visie:
De KNRM is de erkende hulpverlener 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 reddingbootbemanningen.
- De onafhankelijkheid van de KNRM waarborgt snelle besluitvorming, die past bij de directe beschikbaarheid van reddingboten en redders, onder alle weersomstandigheden, op elk
moment van de dag.
- Het vertrouwen en de waardering van het publiek en
de donateurs zijn essentieel voor een stevig en noodzakelijk
maatschappelijk draagvlak.
- Redden op het water vraagt om de hoogste staat van paraatheid, kwaliteit van redders en materieel.
- Reddingboten en -materieel zijn innovatief en van hoogwaardige
kwaliteit.
- Fondsenwerving is noodzakelijk, heeft een ingetogen karakter
en is gericht op persoonlijke aandacht en contact.
- Continuïteit in gegarandeerd reddingwerk vraagt om
een degelijke financiering.

Bemanning zinkende sleepboot net op tijd gered
Enkhuizen - 16 oktober 2008
Wind: NW 5

Rond 18.30 uur meldde de sleepboot Willeke dat één van de
kabels waarmee een bak van 50 meter werd gesleept, was losgeraakt. En dat de sleepboot zelf, door onbekende redenen,
steeds meer slagzij maakte. De sleepbootmatroos had uit voorzorg
de bak losgegooid en was op zoek gegaan naar de oorzaak van
de slagzij. Aangenomen werd dat de sleepboot lekkage had en
dat er ergens water onderdeks gevonden zou worden, maar dit

was niet het geval. Hierop werden de reddingboten Watersport
en Rien Verloop van het reddingstation Enkhuizen gealarmeerd.
De Willeke lag op zo’n 5 mijl afstand van dit reddingstation.
Aangekomen bij de Willeke hadden de redders aan één blik voldoende. Direct werden de twee opvarenden van boord gehaald.
En terecht, want nog geen vijf minuten later was de sleper in
de golven verdwenen.
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Medische evacuatie vanaf sleephopperzuiger
Scheveningen - 27 februari 2008
Wind: W7

Op 23 februari oefende de bemanning van de Noordwijkse
reddingboot Paul Johannes twee medische evacuaties vanaf
de sleephopperzuiger “Oranje” van Boskalis, die op dat
moment werkzaam was voor de kust van Noordwijk. Tijdens de
geslaagde oefening kon niemand bedenken dat vier dagen later
daadwerkelijk een medische evacuatie uitgevoerd moest worden
vanaf het zelfde schip…
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Woensdag 27 februari rond half tien in de ochtend werd er door
de Kustwacht alarm gegeven voor een medevac. Aan boord van
dezelfde Oranje bevond zich een opvarende die een chemische
vloeistof over het gezicht had gekregen en dringend naar het
ziekenhuis vervoerd moest worden. Reddingboot Jan van
Engelenburg koerste naar de opgegeven positie terwijl de zuiger
koers zette richting Scheveningen. Op 6 mijl buiten de pieren
ontmoetten de schepen elkaar en stapten de patiënt en zijn begeleider over op de reddingboot. Via het Kustwachtcentrum werd
een ambulance besteld die de man, bij aankomst in de haven,
naar het ziekenhuis bracht.

Redders voor zeelieden
Uit de cijfers van de afgelopen jaren kan worden opgemaakt dat
het aantal acties voor de beroepsvaart toeneemt. De stranding
van de Zhen Hua 10 haalde veelvuldig het landelijke nieuws en
staat velen op het netvlies gegrift, maar dergelijke strandingen
zijn een echte zeldzaamheid geworden. De meeste reddingacties
worden in volstrekte anonimiteit verricht. Vaak betreffen het
spoedacties voor zieken en gewonden aan boord van zeeschepen.
Op 9 januari werd de reddingboot van Hoek van Holland, na
tussenkomst van de Radio Medische Dienst, ingezet voor een
brandwondenslachtoffer. In ankergebied, op 10 mijl van de
Hoekse pieren, moest een Russische zeeman worden geëvacueerd. De man was tijdens werkzaamheden in aanraking gekomen
met hete stoom en was over 20 tot 30% van zijn lichaam verbrand. Mede dankzij de geringe golfhoogte van één meter verliep
de overname van de patiënt soepel. Rond het middaguur werd de
Rus overgedragen aan een gereedstaande ambulance.
Ruim een week later betrof de melding een zeeman met een
ernstige hoofdwond. Het containerschip Sealand Performance
waarop de man voer, bevond zich in ankergebied 4 voor Hoek van
Holland. Het was mistig en er stond een knobbelig zeetje, maar
ondanks dat kon de reddingboot volle kracht doorzetten naar de
opgegeven positie. De 30-jarige Amerikaan was lopend patiënt en
kon via de loodsladder aan boord worden genomen. In het stuurhuis van de Jeanine Parqui bleek dat de wond goed was ingepakt
en waarschijnlijk ook ‘meeviel’. Hierop werd na overleg met de
reder besloten om de man na aankomst in de Berghaven met een
bestelde taxi naar de huisartsenpost te brengen.

De bemanningsleden van de reddingboot Jeanine Parqui (Hoek
van Holland) werden op 2 februari 2008 even na middernacht uit
hun bed gepiept. In ankergebied 4 bij de Maasvlakte was het
vrachtschip Zhen Hua 10 van haar ankers geslagen. Het schip, met
33 opvarenden, dreigde in de zware storm te stranden.
Buiten de pieren liepen huizenhoge zeeën. Zware westerstorm,
kracht 9 tot 11, met golfhoogtes tot acht meter. Na een barre
tocht arriveerde de Jeanine Parqui om 01.15 uur bij het schip. De
motoren van het met hoge containerkranen beladen schip draaiden toen alweer enige tijd, maar ondanks de krabbende ankers en
de vol draaiende motoren verleierde het schip snel. Het ging met
twee mijl per uur achteruit, richting kust en omdat het in de
ondieptes voor de Maasvlakte geraakte, werd de zee er niet beter
op. De vrees bestond dat de Zhen Hua 10 zou kapseizen als
gevolg van de topzware lading. Hierop werd ondersteuning ingeroepen van de reddingboot Prinses Margriet (Stellendam) en een
reddinghelikopter. Ook waren er sleepboten onderweg, maar die
konden door de zware zeegang onmogelijk op tijd arriveren om
het schip voor stranding te behoeden. Niettemin wilde de kapitein
nog geen mensen van boord laten halen. De Zhen Hua 10 strandde rond 02.00 uur op de zuidpunt van de Slufter. Toen om 04.00
uur was vastgesteld dat het gevaar van kapseizen geweken was,
keerden de reddingboten retour station. De schippers Van der Sar
en Rodenhuis meerden rond 05.00 uur af aan hun steigers in
respectievelijk Hoek van Holland en Stellendam. De dagen erop
assisteerden de reddingboten de sleep- en bergingsbedrijven bij
het verbinding maken met de Zhen Hua 10.
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Twee zinkende jachten in een nacht
IJmuiden, Zandvoort en Katwijk - 1 mei 2008
Wind: N 4-7

Drie reddingboten waren in de nacht en vroege ochtend in touw
voor zinkende jachten ter hoogte van IJmuiden en Zandvoort.
Omstreeks 02.00 uur ontving het Kustwachtcentrum in Den
Helder een noodbericht van het jacht ‘Regina’, dat zich op ongeveer 65 kilometer west van IJmuiden bevond. Het zeiljacht had
een gebroken mast nadat het in aanvaring was gekomen met een
coaster. Aan boord waren vier opvarenden. De reddingboot van
IJmuiden en een helikopter van de Koninklijke Marine spoedden
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zich naar de opgegeven positie. Vanwege de weersomstandigheden kon een te hulp gesneld vrachtschip de opvarenden van het
jacht niet aan boord nemen. Ook de helikopter, die een heliredder
op het jacht had afgezet wachtte bij voorkeur de hulp van de reddingboot af. Alle opvarenden zijn later veilig aan boord van de
reddingboot ‘Koos van Messel’ genomen. Het jacht is korte tijd
later gezonken.
Een paar uur later meldde het zeiljacht ‘Phantom’ met drie perso-

Samenvatting 2008
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 wereldzeëen kunnen zeevarenden een
beroep doen op de Radio Medische Dienst van de KNRM.
In totaal heeft de KNRM 42 reddingstations.
De vloot van de KNRM telt 70 reddingboten,
9 kusthulpverleningsvoertuigen en 4 waterdichte tractoren/lanceervoertuigen.
45 (drijvende) boothuizen en bemanningverblijven voor het
huisvesten van het materieel en het onderdak bieden aan vrijwilligers voor opleidingen, oefeningen en hulpverleningen.
De reddingstations tellen samen .0 vrijwilligers, die tal van
functies bekleden in de reddingorganisatie. Er zijn 0 schippers
(10 fte's) in vaste dienst. De ondersteunende organisatie heeft
48 medewerkers (41 fte’s) in vast dienstverband (technische,
operationele en kantoormedewerkers).
83.72 Redders aan de wal voelen zich verbonden met de
KNRM en steunen de organisatie met een jaarlijkse bijdrage.
In 2008 werden .922 reddingen en hulpverleningen
uitgevoerd. Daarbij werden 3.259 mensen in veiligheid
gebracht. Statistisch is 1% (33 personen) daadwerkelijk het leven
gered en is 10% uit levensgevaar bevrijd. De Radio Medische
Dienst gaf in totaal 729 radio medische adviezen.

Zichtbaar financieel resultaat 2008
Baten eigen fondsenwerving
Baten uit subsidies overheden
Overige baten
Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie
Kosten werving baten
Resultaat
Beleggingen
Toegevoegde waarde vrijwilligerswerk
(zie toelichting op pag. 34)
Impact uitgedrukt in schadebeperking
door reddingwerk
(zie toelichting op pag. 35)

(Bedragen x € 1.000)

9.999
28
225
12.597
978
1.950
-/- 5.273
-/- 21.036
6.630

0.63

Kostenpercentage fondsenwerving
6,5%
(= kosten eigen fondsenwerving : baten eigen fondsenwerving)
Doelbestedingspercentage van de lasten
8,4%
(= bestedingen aan doelstellingen : totale lasten)
Doelbestedingspercentage van de baten
22,87%
(= bestedingen aan doelstellingen : totale baten)

nen aan boord water te maken op ongeveer 9 kilometer ten westen van Zandvoort. De reddingboot van Katwijk, die al voor een
zoekactie gealarmeerd was, spoedde zich naar de opgegeven
positie en ook de Zandvoortse reddingboot werd gealarmeerd.
Pogingen om met pompen het jacht drijvende te houden zijn mislukt. De opvarenden zijn daarop veilig aan boord van de reddingboot van Zandvoort genomen.
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Reddingvloot

April 2009

1 5 8

Schiermonnikoog

3 7 8

Ballum

Paal 8

Nes

1

2 5 7 8

5 8

Lauwersoog
3 5

Terschelling

Vlieland

2

Eemshaven

1

Harlingen
3 5

De Cocksdorp
De Koog

3

5 7 8

Den Helder

1

Den Oever

Hindeloopen
3 5

4

Petten

5 8

3 8
1
3 8

3 6

Callantsoog

5 8

3 8

Lemmer

2 5

Enkhuizen

Urk

3 5

Egmond aan Zee
Wijk aan Zee

Elburg

Marken

5

3 5

IJmuiden
Zandvoort

5 Huizen
3 8
3 8

1 7 8
3 8
1

Noordwijk aan Zee
Katwijk aan Zee

Scheveningen

1

5

Type Arie Visser

Ter Heijde
Hoek van Holland

Type Atlantic

Stellendam
2

5

Ouddorp
5 8

Dordrecht

2

4

Neeltje Jans
1

Westkapelle
3 8

5

Veere

6

5

Type Johannes Frederik

Type Avon

4

KNRM

Hansweert

3

2

7

Type Valentijn

Type Float 500

Breskens
1 7

Cadzand
3 8
4

8

Type Harder
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Type Unimog

Type Ginaf

Reddingstations en -materieel
ARIE VISSER KLASSE

bouw

reddingstation

ATLANTIC KLASSE

Arie Visser *
Koning Willem I *
Zeemanshoop *
Koopmansdank *
Koos van Messel *
Anna Margaretha *
Jeanine Parqui *
Joke Dijkstra *
Kitty Roosmale Nepveu *
Antoinette (in aanbouw) *

1999
1999
2000
2001
2003
2004
2006
2007
2008
2009

West-Terschelling
Schiermonnikoog
Breskens
Neeltje Jans
IJmuiden
Ballumerbocht
Hoek van Holland
Den Helder
Scheveningen
Stellendam

John Stegers *
Rien Verloop *
Narwal
Orca
Willemtje *
Maria Hofker *
Edzard Jacob *
Hendrik Jacob *
Huibert Dijkstra *
Koen Oberman *
Francine Kroesen *
Gooier
Maria Paula *
Griend *
Palace Noordwijk *
Veronica *
Neeltje Struijs *
Corrie Dijkstra-van Elk *
Baron van Lynden *
Dolfijn *
Engelina *
Hendrika Theodora *

1

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

JOHANNES FREDERIK KLASSE

Prinses Margriet *
Jan van Engelenburg *
Graaf van Bylandt *
Jan en Titia Visser *
Kapiteins Hazewinkel *
Christien *
Dorus Rijkers *
2

1990
1990
1996
1996
1997
1993
1997

Stellendam
Hansweert
Vlieland
Eemshaven
Urk
reserve
reserve

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

VALENTIJN KLASSE

4

reserve
De Cocksdorp
Egmond aan Zee
Lauwersoog
Wijk aan Zee
Lemmer
Zandvoort
Hindeloopen
Harlingen
Enkhuizen
Marken
Katwijk aan Zee
Cadzand
Terschelling-Paal 8
Westkapelle
Ter Heijde
Noordwijk aan Zee

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

Harder *
Johanna Margareta *
DRB 49

Veere
reserve
Hindeloopen
Elburg
Urk
Ameland-Nes
Schiermonnikoog
Marken
Vlieland
Callantsoog
De Koog
Huizen
reserve
Ouddorp
Lauwersoog
Harlingen
Stellendam
reserve
Ouddorp
Petten
Reserve
Enkhuizen

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

AVON KLASSE

Valentijn *
1990
Beursplein 5 *
1992
Adriaan Hendrik *
1992
Annie Jacoba Visser *
1993
Donateur *
1993
Anna Dorothea *
1994
Annie Poulisse *
1995
Alida *
1995
Wiecher en Jap Visser- Politiek* 1996
Watersport-KNWV *
1997
Frans Verkade *
1997
De Redder *
2001
Winifred Lucy Verkade-Clark * 2002
Frans Hogewind *
2003
Uly *
2003
George Dijkstra *
2005
Paul Johannes *
2007
3

5

1994
1996
2000
2002
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

1987
2003
2005

Neeltje Jans
Den Oever
Dordrecht

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

Wouter Vaartjes
6

1985

Lemmer

5,4 x 2,05 x 0,4 m, 90 pk, 40 knopen
8 geredden, 2 bemanning

FLOAT KLASSE

Tonijn
Beluga
Leng
Zalm *
Steur
Heek
Forel
Fint
Meun
Meerval
7

1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1992
1992
1996

Terschelling-Paal 8
Scheveningen
reserve
De Koog
reserve
reserve
Breskens
Scheveningen
reserve
Vlieland

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

19 kusthulpverleningsvoertuigen Unimog en Ginaf.
3 Seatracs, waterdichte rupsvoertuigen voor lanceren van
Valentijns klasse.
11 waterdichte tractoren en bootwagens voor lancering.
45 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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Reddingen en hulpverleningen
Totaal acties
Totaal geredden
Totaal dieren
Gem. aantal reddingacties per dag

2008
.922
3.259
82
5,3

2007
1.795
3.419
60
4,9

Aard actie
Hulpverlening/redding
Zoekactie
Loos alarm (geen zoekactie)
Medische evacuatie
Stoffelijk overschot bergen

1.586
195
49
82
10

1.552
140
65
32
6

Patiëntenvervoer Waddeneilanden
Ameland Ballumerbocht
Schiermonnikoog
Terschelling-West
Vlieland
Lauwersoog
Totaal

94
57
40
18
1
20

113
44
40
19
2
220

Radio Medische Dienst
Aantal eerste consulten
Aantal vervolgconsulten
Totaal

543
186
729

517
110
627

Vaargebied
Noordzee
IJsselmeer/Markermeer
Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren
Waddenzee
Randmeren
Overig

2008
645
443
333
310
125
66

2007
597
452
291
262
116
77

Vaargroep
Watersport
Beroepsvaart
Diversen

1.379
250
293

1.307
222
266

694
154
101
92
87
65
65
63
61
48
46
39
31
29
27
24
18
10
9
9
6
5
3
2
0

628
169
75
156
70
67
51
62
33
63
35
24
23
32
40
16
13
6
13
6
8
2
2
4
5

Actie ten behoeve van
Kajuitzeiljacht
Motorkruiser
Visserij
Windsurfer/kitesurfer
Open motorboot
Open zeilboot
Sportvisboot
Zoekactie
Zoekactie n.a.v. noodsignaal
Open catamaran
Charterschepen
Zoekactie n.a.v. vermist persoon
Koopvaardij
Zwemmer
Binnenvaart
Gewondenvervoer
Dieren
Bergen stoffelijk overschot
Kano
Kajuitcatamaran
Sleepvaart/berging
Duiker
Wadloper (s)
Baggerschepen
Veerboot

Been opengehaald
Terschelling - 9 mei 2008

De reguliere oefenavond van de reddingboot Arie Visser werd
onderbroken door een alarm voor medische evacuatie. Een
opvarende van het betonningsvaartuig ‘Terschelling’ had bij zijn
werk zijn been opengehaald aan een scherp voorwerp. De Arie
Visser zette een verpleegkundige over, die de wond verzorgde.
Daarop de man met enige hulp aan boord laten gaan van de
reddingboot. Op Terschelling werd de man direct naar de huisarts
gebracht.
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> 20 acties per dag
maandag 12 mei 2008
zaterdag 24 mei 2008
zondag 22 juni 2008
vrijdag 1 augustus 2008
maandag 4 augustus 2008
zondag 10 augustus 2008

acties
Wind
23
N/NO 1-5
28
N/NO 2-6
34 NW-ZW 5-8
28
ZW 4-6
25 NW-ZW 4-6
23
ZW 4-7

Oorzaken (voorzover bekend)
Motorstoring
Navigatiefout
Roer- of schroefproblemen
Averij aan romp en tuigage
Slechte weersomstandigheden
Onvoldoende kennis en ervaring
Ongeval aan boord
Ziekte aan boord
Brand/explosie
Aanvaring
Conditie bemanning
Ongeval aan de wal
Paniek/angst
Onzeewaardig schip

412
276
108
91
61
59
37
24
17
13
10
10
10
7

423
251
86
84
72
60
24
21
20
23
12
7
5
7

windkracht
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 en meer

42
101
284
386
378
358
227
101
34
8
3

32
90
255
388
334
304
238
101
29
19
5

Reddingacties > 7 Bft.

46

54

Aantal acties per maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

2008
52
45
85
115
282
194
353
349
184
142
73
48

2007
51
31
80
197
184
178
343
302
190
113
80
46

Gevolgen (voor zover bekend)
Stranding of vastgelopen
Stuurloos
Afgedreven
Ten anker
Omgeslagen
Vermissing
Zinkende
Man overboord
Ongeval aan boord
Brand aan boord
Desoriëntatie

449
211
164
120
70
39
35
25
22
16
11

442
188
154
101
60
15
39
16
23
5
14

Windrichting
Noord
Noord-Oost
Oost
Zuid-Oost
Zuid
Zuid-West
West
Noord-West
Variabel

82
260
167
154
108
655
216
191
89

150
272
90
75
66
532
221
313
76

Zoekactie naar 7-jarige drenkeling
Diverse stations - 11-13 mei 2008

De reddingstations Stellendam, Ouddorp en Hoek van Holland
waren betrokken bij de (vergeefse) zoekactie naar een 17-jarige
drenkeling bij Rockanje. Hij was samen met een andere jongen op
een luchtbed afgedreven door de aflandige wind. Nadat ze er af
waren gevallen verdween een van de jongens onder water. Direct
werd een grote zoekactie opgestart met verschillende hulpdiensten. Twee dagen na de eerste alarmering werd het stoffelijk
overschot van de jongen gevonden door de vrijwilligers van de
Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) uit Urk.
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Aantal hulpverleningen t.o.v. voorgaande jaren
actie
2008
1.922
2007
1.795
2006
1.663
2005
1.589
2004
1.611
2003
1.517
2002
1.481
2001
1.529
2000
1.516
1999
1.521
1998
1.456
1997
1.321
1996
1.331
1995
1.566
1994
1.183
1993
1.045
1992
1.062
1991
926
1824 tot en met 1990
10.291
Totaal acties sinds 824
36.325

gered
3.259
3.419
3.108
3.209
3.483
2.699
2.994
2.779
2.726
3.155
2.909
2.387
2.116
2.724
2.013
1.757
2.105
1.670
30.275
78.787

Zeevast - Preventie en
voorlichtingsprogramma
Uit de reddingrapporten worden leermomenten gehaald
voor het preventieprogramma ‘Zeevast’, dat de KNRM
aanbiedt aan watersporters en beroepsvaarders. Het doel
van dit programma is het verminderen van het aantal
slachtoffers bij ongevallen met een vermijdbare oorzaak.
De KNRM doet watersporters tips aan de hand over het
voorkomen van ongevallen.

Zeevast in het teken van zichtbaarheid!
De nieuwe Zeevast-folder van de KNRM met als titel 'Zien en
gezien worden' geeft informatie over hoe een schip beter
zichtbaar kan zijn op het water. Gezien worden gaat niet altijd
vanzelf op het water. Zeker niet bij slecht zicht, flinke zeegang of
tussen grote schepen. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen
dat de opvarende en het schip onder alle omstandigheden goed
zichtbaar zijn, voor het overige verkeer op het water én voor
hulpdiensten als de KNRM. De brochure maakt deel uit van de
serie Zeevast waarin de KNRM elk jaar een ander veiligheidsthema
uitgebreid behandelt. U kunt deze en de andere Zeevast brochures
downloaden op www.knrm.nl/zeevast.
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Acties per reddingstation
Cadzand
Breskens
Westkapelle
Veere
Noordland-Burghsluis
Ouddorp
Stellendam
Dordrecht
Hoek van Holland
Ter Heijde
Scheveningen
Katwijk aan Zee
Noordwijk aan Zee
Zandvoort
IJmuiden
Wijk aan Zee
Egmond aan Zee
Petten
Callantsoog
Den Helder
Texel-De Koog
Texel-De Cocksdorp
Vlieland
West-Terschelling
Terschelling Paal 8
Ameland-Ballumerbocht
Ameland-Nes
Schiermonnikoog
Eemshaven
Lauwersoog
Harlingen
Hindeloopen
Lemmer
Urk
Elburg
Huizen
Marken
Enkhuizen
Den Oever

2008
26
75
28
48
119
102
84
25
32
32
132
31
30
28
35
12
20
10
12
72
45
14
27
39
9
12
9
63
22
90
52
54
61
80
50
107
97
102
36

2007
28
69
30
46
105
98
83
n.v.t
21
23
108
14
29
17
38
23
25
9
10
51
40
5
28
39
23
16
10
54
26
104
42
68
51
75
51
125
88
98
25

Realisatie van doelstelling
en strategie in 2008
Naar de doelstelling van de KNRM gemeten zouden de hulpverleningscijfers het resultaat aanduiden. Feitelijk is het resultaat van
de doelstelling zichtbaar te maken met de statistiek van de hulpverleningen en reddingen in 2008: .922 hulpverleningen en
reddingen en 3.259 geredden.
Maar om die cijfers te behalen is meer nodig dan alleen mensen in
nood op het water. Het belangrijkste resultaat is het 24 uur per
dag beschikbaar hebben van een dekkend netwerk van reddingstations met hoogwaardige reddingboten die bemand worden
door professionele vrijwilligers.
Operationele gereedheid wordt bereikt door:
- Beschikbaarheid van professionele vrijwilligers op elk
moment van de dag, binnen tien minuten na alarmering.
- Geoefendheid in alle aspecten van hulpverlening op het water
en varen met snelle reddingboten.
- Beschikbaarheid van materieel ; reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen.

In de doelstelling is opgenomen dat de uitvoering van het
reddingwerk voor degene die hulp behoeft geheel kosteloos is.

Financiering van het reddingwerk geschiedt door “Redders aan
de wal”. De uitvoering van het reddingwerk wordt gedaan door
professionele vrijwilligers.
Doelstellingen in 2008
Alle hulpvragen werden beantwoord. De gestelde responstijd
werd ruimschoots behaald.
Het materieel is altijd beschikbaar geweest voor hulpverleningen.
In alle gevallen van uitval door onderhoud of storingen kon een
vervangende boot worden geplaatst, maar niet altijd van een
gelijkwaardig type.
Om de dekking door de KNRM in het verantwoordelijkheidsgebied van de Nederlandse Kustwacht op het ruime binnenwater te
vergroten is in Dordrecht een nieuw reddingstation geopend.
Niet gere(e)d in 2008
De bouw van de nieuwe reddingboot voor Stellendam is vertraagd
door de latere oplevering van de Scheveningse reddingboot in
2008. Oplevering van de reddingboot van Stellendam vindt plaats
in 2009. Het reddingstation Hansweert is in 2008 niet operationeel, doordat meer tijd genomen is voor opleiding en training van
de vrijwilligers.
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Verantwoordingsverklaring
Code goed bestuur voor goede doelen
De Raad van Toezicht en de Directie van de KNRM onderschrijven
de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (kortweg Code
Wijffels) en handelen dienovereenkomstig. De principes van goed
bestuur, waarbij het scheiden van de functies toezicht houden,
besturen en verantwoorden voorop staan, zijn bij de KNRM
verankerd in het besturingsmodel.
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 KNRM en de Exploitatiestichting ten behoeve
van de KNRM.
Controle op functioneren van de organisatie, frequentie,
vastlegging en evaluatie
Borgen en inspecteren van de kwaliteit van alle facetten van deze
private hulpverleningsorganisatie is een vereiste, teneinde verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het naar zee sturen van
redders, die onder de zwaarste omstandigheden mensen redden
en helpen. Naast de borging van de interne processen, die periodiek intern worden getoetst, is er ook externe toetsing op een
aantal processen.

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, risico analyses
en evaluaties vastgelegd.
De Financiële Commissie is belast met het formuleren van het
beleggingsbeleid en het toezicht houden op de uitvoering ervan
door externe vermogensbeheerders. Op basis van het beleggingsstatuut, vastgesteld door de Raad van Toezicht, wordt jaarlijks het
beleggingsplan opgesteld. De Financiële Commissie toetst elk
kwartaal de analyses en voortgangsrapportages van de vermogensbeheerders aan het beleggingsplan.
De Auditcommissie 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 Auditcommissie bespreekt de voortgang twee maal per jaar met de Directie aan de hand van een
meerjaren auditplan.
Extern toezicht wordt uitgevoerd door:
- KPMG Accountants N.V. (accountants controle).
- De Nederlandse Kustwacht (operationeel verantwoordelijk
voor Search and Rescue).
- BSI Management Systems (voor de ISO 9001 certificering).
- Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoorde
fondsenwerving).
Benoeming, bezoldiging en aftreding Raad van Toezicht en
Directie
De Raad van Toezicht van de KNRM bestaat uit acht personen.
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/of 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 Wijffels met enige matiging gehanteerd.
Verantwoorden
De Directie rapporteert ieder kwartaal aan de Raad van Toezicht
omtrent de voortgang en realisatie van de vastgestelde jaarplannen, investeringen en exploitatie. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt door de Directie opgesteld en door de Raad van
Toezicht vastgesteld.
Evaluatie Raad van Toezicht en Directie
Naast de reguliere tweemaandelijkse vergaderingen belegt de
Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar 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

Nieuwe reddingboot Hendrika Theodora
Enkhuizen - 28 november 2008

De KNRM kreeg de beschikking over een nieuwe reddingboot
voor het reddingstation Enkhuizen. De nieuwe reddingboot met
de naam Hendrika Theodora werd gedoopt door mevrouw
Engelina Roodhart. De reddingboot kon worden bekostigd uit een
lezersactie in De Reddingboot 201 waarin een inzamelactie werd
gehouden voor de nieuwe reddingboot Enkhuizen en door een
ruimhartige schenking door de doopster. De boot werd vernoemd
naar Hendrika Theodora, de te vroeg overleden zus van de
schenkster.
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een vastgesteld evaluatieformat. Daarnaast wordt jaarlijks een
beoordelingsgesprek door de Raad van Toezicht met de Directie
belegd.
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 aan te kunnen brengen.

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. Op basis van de
ISO-certificering worden periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Klachten die bij de KNRM binnenkomen worden
geregistreerd en binnen 2 weken afgehandeld. Hiervoor wordt
een klachtenregister aangehouden.

Alle leden van de Raad van Toezicht en de Directie van de KNRM
hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven en
ondertekend op 26 maart 2009.
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Raad van Toezicht verslag
Toezicht houden, besturen en verantwoorden
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 besturen
van een organisatie als de KNRM vergt niet zoveel moed als bij de
bemanningsleden, maar enige durf en zeker professionaliteit zijn
wel op z’n plaats. De techniek ontwikkelt zich, de vraag naar professionele hulp is groter en de exploitatiekosten zijn de afgelopen
10 jaar evenredig met de toenemende complexiteit in materieel en
mensen gestegen. De Raad van Toezicht stelt het toekomstig
beleid vast, dat zorgvuldig wordt voorbereid door de Directie.
Besluiten over nieuwe schepen, uitbreiding van reddingstations,
financieel beheer, continuïteit, vrijwilligersbeleid en fondsenwerving worden getoetst. Hoe de KNRM wordt bestuurd, hoe er
toezicht wordt gehouden en hoe dit wordt verantwoord, is in dit
gehele jaarverslag verweven. Op hoofdlijnen is het verwoord in de
verantwoordingsverklaring, in detail verder toegelicht in dit jaarverslag en de jaarrekening.
Toezicht houden
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directie
en de algemene gang van zaken bij de KNRM. 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 bestaat uit acht leden. In 2008 is prof.mr.dr.
E.R. Muller lid geworden van de Raad van Toezicht en vervult daarin de portefeuille openbaar bestuur. De heer Muller is deskundig
op het gebied van de openbare veiligheid en het openbaar
bestuur. In 2008 heeft de Raad van Toezicht zes maal een reguliere
vergadering gehouden, waarvan eenmaal zonder 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 het reddingwerk op zee. Het netwerk van de leden
van de Raad van Toezicht wordt ook ingezet ter ondersteuning en
realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

van Toezicht getoetst of de continuïteit van de KNRM geborgd is.
Het rendement op vermogen is noodzakelijk voor de financiering
van het reddingwerk en voor de voorgestane onafhankelijke positie van de KNRM. De reservebuffer is van dien aard dat op korte
termijn de continuïteit en de onafhankelijkheid van de KNRM niet
in het geding zijn. Over een termijn van een aantal jaren is herstel
van de waardering van de beleggingsportefeuille te verwachten
en zal ook het noodzakelijk rendement weer worden behaald. In
de komende jaren zal de Raad van Toezicht nauwlettend toezien
op de financiële ontwikkeling bij de KNRM.
Besturen
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 van deze feiten, omstandigheden en ontwikkelingen in kennis en doet aanbevelingen wanneer die feiten,
omstandigheden en ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 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.
Betrokkenheid
Twee maal per jaar bezoekt de Raad van Toezicht een aantal
reddingstations. De leden van de Raad van Toezicht gaan daarbij,
geheel volgens de voorschriften en richtlijnen voor de reddingstations, gekleed in overlevingspak aan boord van de reddingboten,
om deel te nemen aan gezamenlijke oefentochten met naburige
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. Het laat zich informeren door de plaatselijke commissie en
spreekt tijdens informele bijeenkomsten met de vrijwilligers van
het reddingstation. Deze tochten brengen Raad van Toezicht en

In 2008 heeft de Raad van Toezicht zich intensief door de
Financiële Commissie en de Directie laten informeren over de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille. Hierbij heeft de Raad

Recordopbrengst Reddersgala!
Scheveningen - 17 november 2008

Het Reddersgala, in het Scheveningse Kurhaus gehouden, heeft
de KNRM € 527.200 opgeleverd. Dat bedrag is in zijn geheel
gestort in het Reddersfonds. De opbrengsten van dat fonds
worden jaarlijks aangewend om een deel van de
bemanningskosten te betalen. De opbrengst van het Reddersgala
was een absoluut record sinds de oprichting van het jaarlijks
terugkerende evenement. Het Reddersgala 2008 had als thema
"Ieder z'n vak!" Dit thema werd uitgewerkt met de focus op het
werk dat de KNRM verricht voor de Rotterdamse haven. Vandaar
dat de Rotterdamse burgemeester Opstelten een speech hield
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over het belang van de KNRM voor de zeelui die 'zijn' stad
aandoen. De Hoekse reddingbootbemanning, die de reddingen
uitvoert in het aanloopgebied naar de Rotterdamse haven, werd
in een film geportretteerd op de reddingboot, maar ook thuis.

redders dichter bij elkaar, dragen bij tot een goede verstandhouding tussen beleidsbepalers en uitvoerders en zijn informatief en
essentieel voor het goed toezicht houden. In 2008 bezocht het
bestuur de reddingstations Urk, Elburg, Huizen, Hansweert,
Breskens, Cadzand en Westkapelle.
Financiële Commissie en vermogensbeheer
Namens de Raad van Toezicht is de Financiële Commissie belast
met de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde
beleggingsbeleid. 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.

asset allocatie losgelaten en geen actieve rebalancing toegepast.
Desondanks heeft dit beleid geresulteerd in een behaald negatief
rendement van 24%.
Per 1 januari 2009 is de governance structuur ook voor wat
betreft het vermogensbeheer verder doorgevoerd. De Financiële
Commissie is namens de Raad van Toezicht belast met het toezicht
op het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. De Directie is
verantwoordelijk voor het feitelijke beleid en de uitvoering daarvan. De directeur maakt per 1 januari 2009 dan ook geen deel
meer uit van de Financiële Commissie.

2008 is vanwege de kredietcrisis ook voor de KNRM een turbulent
jaar geweest. Het vermogen van de KNRM is door de waardevermindering op de beurzen met een kwart verminderd. Omdat de
KNRM met haar beleggingsbeleid een vaste koers voorstaat en
een lange termijn visie heeft ten aanzien van de beleggingen,
heeft de KNRM tijdens de koersval op de beurzen de strategische
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Leden Raad van Toezicht
C. van Duyvendijk*, voorzitter
Lid Raad van Bestuur TNO (tot 1 januari 2009)
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)
Mr. P.A. van den Brandhof, vice-voorzitter
Nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Commissarissen De Jong Intra Vakanties
Drs. J.W.J. Doeksen
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
Lid Bestuur Nederlands Centrum voor Directeuren en
Commissarissen – NCD
Commissaris Friesland Bank NV
Prof. mr. dr. E.R. Muller
Hoogleraar Veiligheid en Recht Universiteit Leiden
Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement
Prof. mr. M. van Olffen
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"
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R.P.M. van Slobbe
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam NV
Lid Board MPC Steamship GMBH Hamburg
Lid Raad van Commissarissen Scheepvaartmaatschappij Eendracht BV
Lid Raad van Commissarissen MPC Shipping/Logistisc BV
Lid algemeen Bestuur Stichting Scheepvaart en Transport College
(STC) Rotterdam)
Lid Raad van Commissarissen Dockwise LTD
Partner Oxalis Coöperatie u.a.
Mr. J. Willeumier
Advocaat, partner Stibbe N.V.

Directie
R.A. Boogaard, directeur
Nevenfuncties:
Lid financiële commissie Nederlandse Provincie van de congregatie
van de Montfortanen
Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving
Financiële Commissie
Drs. R.J. Meuter, voorzitter
R.P.M. van Slobbe
R.A. Boogaard (tot 1 januari 2009)
Extern lid: J.W. Siekman
Auditcommissie
Drs. R.J. Meuter, voorzitter
Mr. P.A. van den Brandhof
Mr. J. Willeumier

Mutaties
Prof. mr. dr. E.R. Muller vanaf 21 mei 2008 lid van de Raad van
Toezicht

Aantal vergaderingen 2008
Raad van Toezicht
6
Financiële Commissie 8
Auditcommissie
3

Bestuurstochten 2008
18 en 19 april Urk, Elburg en Huizen
3 en 4 oktober Hansweert, Breskens, Cadzand en Westkapelle.

Rooster van aftreden

(per 3 december 2008)

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 vóór invoering van de Raad van Toezicht
bij de Stichting meegerekend.
Naam
C. van Duyvendijk
Mr. P.A. van den Brandhof
Drs. R.J. Meuter
Drs. J.W.J. Doeksen
Prof. mr. M. van Olffen
R.P.M. van Slobbe
Mr. J. Willeumier
Prof. mr. dr. E.R. Muller

Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Eerste benoeming
2004
2000
2005
2005
2003
2006
1998
2008

Herbenoeming
2012
2009
2009
2011
2010
2012

Uiterste jaar van aftreden
2016
2012
2017
2017
2015
2018
2010
2020
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Profiel van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij
Bij het uitvoeren van haar taak heeft de Redding Maatschappij
vanaf de oprichting in 1824 ervoor gekozen dit als (financieel)
zelfstandig opererende instelling te doen. Voor de uitvoering trekt
de KNRM mensen aan die kennis van zaken hebben, en deze professionaliteit weten te combineren met een ‘hart voor de zaak’.
Dat moet ook wel, want de Redding Maatschappij garandeert de
inzet van reddingboten en bemanningsleden op ieder moment
van de dag, ongeacht de weersomstandigheden. Om die garantie
te kunnen geven moet het netwerk van reddingstations altijd
operationeel zijn. De reddingboten moeten betrouwbaar en vaarklaar zijn, de bemanningsleden goed opgeleid en geoefend. Maar
om de doelstellingen te bereiken is meer nodig. Het bestaansrecht
staat buiten kijf. Om daarin financieel sterk te staan is maatschappelijk draagvlak nodig, dat gevonden wordt in donateurs en
schenkers. Zij maken het mogelijk dat een sterke organisatie blijft
bestaan.
Inbedding in hulpverleningsketen
De KNRM is de aangewezen organisatie in Nederland die Search
and Rescue op het water uitvoert in opdracht van de Nederlandse
Kustwacht. Op het gebied van de incidentbestrijding op het water
veranderen verschillende omgevingsfactoren. De komst van veiligheidsregio’s en de invulling van de Kustwacht nieuwe stijl hebben
voor de KNRM gevolgen. De KNRM moet hierbij betrokken blijven
en inspelen op deze veranderingen met als doel een geborgde
inbedding in de hulpverleningsketen, met behoud van de eigen
identiteit.
Professionele vrijwilligers
Sinds de oprichting werkt de Redding Maatschappij met vrijwillige
bemanningsleden. Dit is een bewuste keuze. Gezien het incidentele karakter van het reddingwerk heeft het stationeren van
permanent aanwezige beroepsbemanningen niet de voorkeur.
Het beperkte aantal uren daadwerkelijke inzet zou een vorm van
demotivatie in de hand kunnen werken. De praktijk wijst uit dat
een bemanning die bestaat uit zeer gemotiveerde vrijwilligers het
tegendeel laat zien: de noodzakelijke kennis en kunde worden
gecombineerd 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
zelfontplooiing, de KNRM biedt hiervoor ook een scala aan
opleidingen.
Opleiden en Oefenen
Vanwege een afnemende instroom van vrijwilligers met een
nautische achtergrond wordt meer dan in het verleden aandacht
besteed aan opleiden en oefenen. Daarnaast is het verwachtingspatroon van de hulpvrager ook dusdanig dat professionaliteit als
vanzelfsprekend wordt ervaren. Maar bovenal vraagt het redden
onder soms moeilijke omstandigheden op zee een gedegen
opleiding en kennis van het vaargebied en de wisselende
omstandigheden die zich daar voordoen. Het veelvuldig oefenen
in het eigen vaargebied is de beste manier om deze kennis bij
te brengen.
Plaatselijke commissies
Op ieder reddingstation is een plaatselijke commissie benoemd,
die verantwoordelijk is voor de operationele inzetbaarheid. De
samenstelling van een plaatselijke commissie is per reddingstation
zodanig dat alle onder haar verantwoording vallende taken naar
behoren kunnen worden uitgevoerd. De KNRM geeft er de voorkeur aan dat de burgemeester de voorzittersfunctie vervult binnen
een plaatselijke commissie, maar dit is geen eis. Voor de secretaris
en de penningmeester geldt dat zij capabel moeten zijn op het
voor hen relevante vakgebied. De algemene leden van de commissie krijgen specifieke taken toebedeeld, zoals opleidingen, onderhoud en public relations. Alle plaatselijke commissieleden zijn
vrijwillig betrokken bij de KNRM.
Ondersteuning vanuit hoofdvestiging IJmuiden
Om 24 uur per dag mensen en materieel beschikbaar te houden is
een organisatie nodig, die op ieder moment kan inspringen om
technische en operationele problemen het hoofd te bieden, maar
die bovenal zorgt voor continuïteit in toezicht en uitvoering. De
reddingstations hebben een financiële en materiële afhankelijkheid van de hoofdorganisatie, gevestigd in IJmuiden. De hoofdvestiging in IJmuiden is zowel kwantitatief als kwalitatief in staat
om de reddingstations te bedienen, zodat die zich kunnen richten
op hun kerntaak: het redden van mensen. De rol van IJmuiden is
tweeledig:

Zand
Cadzand - 3 mei 2008
Wind: NO3

Een Duitse familie had een vakantie aan zee geboekt en bracht
met het mooie weer de dagen door op het strand. Terwijl vader
en moeder bij het water vertoefden, was de zoon van twaalf druk
doende een flinke kuil te graven onder aan het duin. Ergens aan
het begin van de middag sloeg het noodlot toe toen de jongen
onder het zand bedolven werd. Het zusje ontdekte haar broer en
zag alleen een paar benen boven het zand uitsteken. Ze haalde
snel haar vader erbij. Bij terugkomst zijn al enkele mensen aan het
graven om de jongen te bevrijden uit zijn benaderde positie, maar
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de vader reageerde resoluut en pakte de benen van zijn zoon en
trok hem in één keer uit het zand. De jongen bleek al een tijdje
onder het zand te hebben gelegen en was bewusteloos.
Een op het strand aanwezige arts reanimeerde de jongen totdat
zijn eigen ademhaling weer op gang kwam. De jongen werd in
het kusthulpverleningsvoertuig gelegd en naar de klaar staande
ambulance vervoerd. Deze bracht de jongen naar een ziekenhuis
in België. Gelukkig kon de jongen na een paar dagen weer naar
huis.

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 (OD) is de schakel tussen de reddingstations en de ondersteunende organisatie. Deze praat en overlegt met
de bemanningen en de plaatselijke commissies en inventariseert
behoeften, vragen en opmerkingen. Maar tegelijkertijd zijn operationele inspecteurs gezaghebbend om de stations aan te spreken op de
kwaliteit van de operationele gereedheid. De afdeling Opleidingen
verzorgt of coördineert alle interne en externe opleidingen voor de
KNRM-bemanningen. Een groot aantal opleidingen besteedt de
KNRM uit aan professionele opleidingsinstituten.
2. Controlerend
Inspecteurs van de Technische Dienst (TD) en de Operationele
Dienst (OD) controleren de stations op de staat van het materieel,
respectievelijk de opleidingsgraad en geoefendheid van de
bemanning. Het oordeel dat de inspecteurs namens de hoofdorganisatie geven, is gezaghebbend. Aanwijzingen en instructies

hebben derhalve geen vrijblijvend karakter, maar dienen door de
reddingstations 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 de 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. Een beroepsschipper neemt evenals de ondersteunende organisatie taken op zich om de vrijwillige bemanningsleden in staat te stellen zich zo veel mogelijk met de kerntaak bezig
te kunnen houden. Deze omvat onderhoud, opleiding, instructie
en aansturing van de vrijwillige bemanningsleden.

Paraglider stort neer
Noordwijk - 6 april
Wind: W5

In Noordwijk stortte een paraglider neer die door zijn parachute
enkele meters werd meegesleurd. De strandpolitie trof de man aan
en alarmeerde daarop de ambulance en het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM. De truck wachtte op de ambulancemedewerkers die mee gingen met de truck. Met een draadschaar werd
het prikkeldraad doorgeknipt om zo dicht mogelijk bij de patiënt te
kunnen komen. De man had pijn in zijn onderrug en werd op een
back-board gelegd en met het kusthulpverleningsvoertuig naar het
boothuis vervoerd. Daar werd de patiënt overgeladen in de ambulance en naar het ziekenhuis vervoerd.
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Taakorganisatie KNRM
Reddingstations

Radio Medische Dienst

Uitvoering

Schipper/bemanning

Artsen

Toezicht

Plaatselijke commissie

Medische commissie

Raad van
Toezicht

Beleid

Vrijwilligers
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Directie

Management

Secretariaat

Bedrijfsbureau

Ondersteuning

Automatisering
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Administratie

•
•
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•

• Organisatie
• Financiën

Operatiën/SAR
Opleidingen
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• Interne en externe
communicatie
• Fondsenwerving
• Public relations
• Evenementen

Technische dienst

•
•
•
•

Reparatie
Onderhoud
Logistiek
Nieuwbouw

In het organogram van de KNRM staan vrijwilligers bovenaan. De beroepsorganisatie is ondersteunend
aan reddingstations/Radio Medische Dienst en Raad van Toezicht.
Bestuurlijke lijn
Functionele lijn
Alarmering en reddingoperaties
Zonder alarmering vaart een reddingboot niet uit. Alle vrijwilligers
dragen een alarmontvanger (pieper) en zijn binnen tien minuten
beschikbaar. Zij hebben daarvoor toestemming van hun werkgever.
Alarmering wordt gedaan vanuit het Kustwachtcentrum en de
regionale alarmcentrales (van brandweer, politie en ambulancediensten) via het P2000 alarmeringsnetwerk. Na alarmering gaat
de bemanning aan boord en neemt contact op met het
Kustwachtcentrum voor details omtrent de noodmelding. Het

Kantelproef en doop Kitty Roosmale Nepveu
Scheveningen, 17 en 24 mei 2008

Mevrouw Roosmale Nepveu-Louis-Dreyfus doopte de nieuwe
reddingboot voor reddingstation Scheveningen. De boot van het type
Arie Visser kreeg bij de doop de naam Kitty Roosmale Nepveu mee.
Het schip is genoemd naar de moeder van de schenker. De schenker
en zijn echtgenote zijn altijd verwoed watersporters geweest en
besloten door middel van een schenking de aanschaf van een
reddingboot mogelijk te maken. Schipper Jaap Pronk is trots en blij.
“We hebben er als station lang naar uitgekeken. Ik heb de periode
van de bouw met veel plezier meegemaakt. Van de kiellegging op de
werf tot de kantelproef in onze eigen haven in de week voor de
doop. Ik ben enorm trots om met zo’n schip te mogen varen.”
Jaarverslag 2008 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 24

Kustwachtcentrum coördineert de reddingsactie, maar de reddingbootschipper heeft een belangrijke inbreng en beslissingsbevoegdheid. Behalve op aanwijzing van de alarmerende instanties,
kan de KNRM ook zelf besluiten reddingboten te laten uitvaren,
wanneer hiertoe aanleiding bestaat.
Opvang geredden
Jaarlijks brengen de reddingbootbemanningen meer dan 3.000
mensen weer veilig aan wal. Soms letterlijk uit levensgevaar

bevrijd. In veel gevallen worden de geredden met schip en al in de
haven gebracht, maar soms zijn de geredden alle bezittingen kwijt
of zijn die niet meer bruikbaar. In de boothuizen en bemanningverblijven van de KNRM kunnen geredden op verhaal komen.
Helpers aan de wal van de KNRM zorgen voor opvang, droge
kleren, onderdak en eten. Altijd belangeloos en zonder rekening
achteraf. Dit heeft er sinds 1824 voor gezorgd dat de KNRM talloze “vrienden voor het leven” heeft gemaakt.
Vlootplan 200
Het Vlootplan 2010 vormt nog steeds de basis waarop investeringsbeslissingen omtrent nieuwbouw van reddingboten, boothuizen, bemanningverblijven en voertuigen zijn gefundeerd.
Realisering van het Vlootplan 2010 is noodzakelijk om de gewenste gereddencapaciteit binnen een tijdsnorm langs de Nederlandse
kust te garanderen.

De capaciteits- en tijdsnorm voor de Noordzee is gesteld op:
- Binnen 10 zeemijl uit de kust, binnen 1 uur na alarmering
aanwezig zijn met een gereddencapaciteit van tenminste
300 personen.
- Binnen 30 mijl uit de kust binnen twee uur na alarmering
aanwezig zijn met een gereddencapaciteit van tenminste
600 personen.
De capaciteits- en tijdsnorm voor de ruime binnenwateren is
gesteld op:
- Binnen 30 minuten na alarmering overal op het ruime binnenwater aanwezig zijn.
- Binnen 1 uur en 3 kwartier na alarmering overal op de ruime
binnenwateren minimaal gereddencapaciteit kunnen leveren van
25, 50, 100 of 200 personen, in relatie tot het risicoprofiel van
het gebied.

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 maakt op basis van scheeps- en
vliegbewegingen langs de Nederlandse kust.
Draagvlak en Redders aan de wal
Bij het redden van mensen past in de missie van de KNRM geen
financiële vergoeding. Helpen en redden doe je zonder winstoogmerk. Dat houdt de motivatie zuiver en voorkomt een omslag in
de “bedrijfscultuur”. Omdat het redden en hulpverlenen niet
wordt gefactureerd vraagt dit om andere financieringsbronnen
dan wellicht voor de hand ligt. Het redden op zee wordt mogelijk
gemaakt door de bijdragen van donateurs en schenkers. Voor een
groot deel zuiver filantropisch, voor een deel uit eigen belang,
want veel watersporters en beroeps zeevarenden maken hun
donatie over uit het oogpunt van “je weet maar nooit”.
Fondsenwerving
Er is ruim voldoende draagvlak voor een particuliere reddingorganisatie zoals de KNRM. Meer Redders aan de wal (donateurs) kunnen dit draagvlak vergroten en zorgen bovenal voor een grotere
maatschappelijke betrokkenheid, die essentieel is voor het in
stand houden van een vrijwilligersorganisatie. De KNRM heeft een
gezonde financiële basis. Maar 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 tegelijkertijd een onzekere factor – om op lange termijn uitbreidingen te realiseren.
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In alle uitingen van de KNRM afficheert zij zich als een reddingorganisatie, die hulp op zee garandeert, uitgevoerd door vrijwilligers
en in stand gehouden door vrijwillige bijdragen. Het resultaat van
deze strategie uit zich in een jaarlijkse groei 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 nalatenschappen is jaarlijks bij de KNRM vrij
stabiel. De KNRM ontvangt gemiddeld 55 nalatenschappen per
jaar. Elk met een bijzondere achtergrond en soms met een bijzondere bepaling ten aanzien van de besteding. De KNRM zal bij haar
achterban aandacht blijven vragen voor dit onderwerp, waarbij als
sterk argument geldt dat nalatenschappen aan de KNRM altijd op
een zichtbare wijze worden besteed, vaak met naamgeving naar
de wens van de erflater.
Financieel beleid van de KNRM
Afhankelijk van de financiële voor- en tegenspoed is een aantal
beleidsuitgangspunten vastgesteld:

Algemeen beleid:
- Er wordt rekening gehouden met de hoge mate van onzekerheid
over de jaarlijkse inkomsten.
- De uitgaven, investeringen en exploitatie worden goed begroot
en gebudgetteerd.
- Het financieel beleid van de KNRM aangaande de exploitatie mag
niet afhankelijk zijn van de beleggingsopbrengsten in enig jaar.
- De omvang van het vrij besteedbaar vermogen is dusdanig dat
de gemiddelde opbrengst van dit vermogen voldoende is om ten
minste één derde van de exploitatiekosten te kunnen dekken.
Beleid voor een vaste koers en vaart:
- Voor 5 jaar is vastgesteld wat de maximale exploitatie omvang
mag zijn, op basis van het vlootplan, het meerjaren investeringsplan en de meerjaren begroting.
- Voor 5 jaar is als inspanningsverplichting voor de organisatie vastgesteld wat de minimale inkomsten uit fondsenwerving moeten
zijn. Het maximale kostenpercentage voor fondsenwerving is 15%.
- Het vermogen is belegd voor de lange termijn met een rendementsverwachting van ongeveer 6% per jaar gemiddeld.

Jaarverslag 2008 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 26

Noodzakelijke wijzigingen in de koers en vaart worden ten minste
iedere 2 jaar beoordeeld op basis van:
- Incidentele grote baten, die boven de inspanningsverplichting uit
fondsenwerving zijn ontvangen.
- Resultaten die uit beleggingen zijn behaald.
- Externe factoren die koerswijzigingen noodzakelijk maken.
Gedragscodes
Redden op zee is gebonden aan verplichtingen die internationaal zijn
vastgelegd in maritieme regelgeving. Voor een reddingorganisatie als
de KNRM komen daar afspraken bij die gemaakt zijn met de nationale overheid. In Nederland zijn afspraken vastgelegd in een convenant
tussen de KNRM en de Nederlandse Kustwacht. In werkgebieden
waar de KNRM samenwerkt met particuliere hulp- en bergingsdiensten, zijn convenanten gesloten met bergingsmaatschappijen ter
voorkoming van meningsverschillen over de inzet van reddingboten
of sleepboten in situaties waarin geen levensgevaar dreigt.
Op het gebied van fondsenwerving is de KNRM traditioneel voorstander van persoonlijke benadering op een correcte en gepaste
toon. De KNRM zal geen controversiële wervingsmethoden toepassen en conformeert zich aan de gedragscodes die zijn afgesproken bij de Vereniging Fondsenwervende Instellingen en het
Nederlands Genootschap van Fondsenwervers.
Milieu en arbeidsomstandigheden
De KNRM voert geregeld risico-inventarisaties uit om te komen tot
een goede en veilige werksfeer aan de wal. Deze inventarisaties
vinden zowel plaats op reddingstations als in de hoofdvestiging met
werkplaats in IJmuiden. Voor een organisatie die werkt aan veiligheid
en hulpverlening op het water staat zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu hoog in het vaandel. Waar veel bemanningsleden
soms moeten werken onder extreme omstandigheden is het noodzakelijk strikte veiligheidsrichtlijnen te hanteren. De KNRM geeft voorschriften en richtlijnen over taakinhoud en -uitvoering. De beslissing
of er wel of niet wordt gevaren, wordt uiteindelijk genomen door de
schipper onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke commissie.
Waar de reddingboten en trucks soms moeten opereren in kwetsbare gebieden, zoals de Waddenzee respectievelijk de duingebieden,
wordt gezorgd voor naleving van wet- en regelgeving, tenzij levensreddend optreden anders noodzakelijk maakt. Bij vaststelling van
nieuwe milieunormen, die het reddingwerk kunnen bemoeilijken,
wordt altijd contact opgenomen met de beleidsmakers, om te onderzoeken of en waar ontheffingen voor hulpverleners mogelijk zijn.

Directieverslag
Visie en beleid 2008
Het ambitieniveau bij de KNRM ligt van oudsher hoog. Dat heeft
in 15 jaar tijd geleid tot een volledig gemoderniseerde reddingvloot en een bijpassende organisatie voor onderhoud, opleidingen, oefeningen en fondsenwerving. Nu de vloot gemoderniseerd
is en de omgeving van de KNRM, de hulpverleners en de overheid,
meer belangstelling toont voor de hulpverlening op het water,
wordt de druk op vrijwilligers en de beroepsorganisatie groter.
Voor de KNRM ligt hier een uitdaging om reddingstations steeds
meer de operationele verantwoordelijkheid te geven over de uitvoering van het reddingwerk. Hiertoe zullen vrijwilligers opgeleid
en ondersteund moeten worden om dat organisatorisch op een
vakkundige wijze te kunnen doen.

Maar er is meer. De wens om nog enkele nieuwe reddingstations
in te richten en de samenwerking met Reddingsbrigades nadrukkelijker vorm te geven, vergen tijd en aandacht in voorbereiding.
De uitvoering van deze plannen is echter sterk afhankelijk van de
structurele groei in inkomsten. Alvorens inhoudelijk en uitvoerend
de nieuwe ambities vorm te kunnen geven, zal de financiële
onderbouwing dichtgetimmerd moeten zijn.
In het jaarplan 2008 zijn de volgende onderwerpen nadrukkelijk
van invloed op de exploitatie geweest:
1. De investering in twee reddingboten van het type Arie Visser
voor Scheveningen en Stellendam en twee reddingboten van
het type Atlantic 75 voor Petten en Ouddorp.
2. Het omvangrijke onderhoudsprogramma voor Johannes
Frederikklasse en Valentijnklasse, veroorzaakt door de investeringsgolf in de jaren negentig, waardoor deze boten in hetzelfde jaar voor periodiek onderhoud aan de beurt zijn.
3. Het afmaken van plannen en uitvoeren van besluiten die in de
afgelopen jaren zijn genomen, waaronder het (ver)bouwen van
bemanningsverblijven.
4. Intensivering van fondsenwerving en met name het vergroten
van de naamsbekendheid door het toepassen van geplande
reclame activiteiten en direct mail.
5. De oprichting van nieuwe reddingstations in Dordrecht en
Hansweert .
6. Het ontwikkelen van nieuwe veiligheidsuitrusting voor de
bemanningsleden.

Na 2008 behoren nieuwe initiatieven tot de mogelijkheden, door
het verminderen van vervangingsinvesteringen en de verwachte
groei in inkomsten. Maar de zekerheid hierover is in de loop van
2008 gewijzigd door de wereldwijde kredietcrisis.
Risicobeheersing
Reddingen zijn over het algemeen onzichtbaar voor het grote
publiek. Op het moment echter dat genomen risico’s leiden tot
verlies van mensenlevens, materiële schade of financieel verlies, zal
de KNRM opeens wel zichtbaar zijn. Want je werk goed doen, je
organisatie goed besturen is geen nieuws. Afwijkingen daarop zijn
echter wel nieuwswaardig. De grote risico’s voor de KNRM zijn:
- Niet-behouden terugkeer van de (voltallige) bemanning na een
actie.
- Tekort schieten bij reddingsacties.
- Financieel verlies met continuïteitsproblemen als gevolg.

Bij het afdekken van deze risico’s gaat het primair om bescherming
en zorg voor bemanningsleden en medewerkers, door het goed
en veilig uitvoeren van alle taken. Het verzekeren van de continuïteit in het reddingwerk wordt geborgd op basis van vertrouwen in
de organisatie en het imago van de KNRM.
Er is voortdurend aandacht voor de kwaliteit. De instrumenten die
de Directie hiervoor hanteert zijn:
1. De opleidingsstandaard volgens IMRF-common standards on
training.
2. De bouw van reddingboten onder ABS-klasse (toezicht en
certificering door het American Bureau of Shipping).
3. Efficiënte en kwalitatief goede bedrijfsvoering door de ondersteunende organisatie, met ISO 9001 certificering. Resultaten
worden getoetst aan Kritische Prestatie Indicatoren.
4. Verantwoorde fondsenwerving en besteding van gedoneerde
gelden onder CBF-keurmerk.
5. Borging van het beleggingsproces door het onderbrengen van
het belegd vermogen bij drie professionele vermogensbeheerders met een mandaat voor het spreiden van risico’s over verschillende asset-classes en het gebruik maken van deskundigen,
die in de Financiële Commissie toezicht en controle uitoefenen
op het door de verschillende vermogensbeheerders gevoerde
beleggingsbeleid.
6. Gedegen financiële en administratieve organisatie met accountantscontrole en managementrapportage door KPMG Accountants N.V.

Man overboord
Enkhuizen - 12 april
Wind: ZW 5-6

In de vroege morgen was een zeiljacht met twee personen
onderweg van Enkhuizen met als bestemming Stavoren. Ter
hoogte van de KG-boei verloor één van de opvarenden het
evenwicht en viel overboord. Pogingen van de achtergebleven
opvarende om de over boord gevallen persoon weer aan boord te
krijgen liepen op niets uit en via de mobiele telefoon werd er om
hulp gevraagd. Aangezien de positie van zowel het zeiljacht als de
man in het water niet duidelijk waren, werd direct groot alarm

geslagen. Naast de reddingboten Watersport en de Rien Verloop
van KNRM station Enkhuizen, werden ook de boten Bernardine en
’t Span van de reddingsbrigades Medemblik en Andijk, de P85 en
P175 van de waterpolitie Enkhuizen en een helikopter van de
Kustwacht gealarmeerd. Het zeiljacht werd gelukkig snel
gevonden en met de verschillende zoekeenheden werd gezocht
naar de overboord gevallen persoon. Na geruime tijd werd het
slachtoffer door de P175 gevonden met een geactiveerd
reddingvest om. De persoon bleek zwaar onderkoeld en had een
lichaamstemperatuur van 24 graden. Later die dag overleed de
man aan de gevolgen van de onderkoeling.
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Evaluatie jaarplan 2008
De investeringen uit het jaarplan 2008 zijn bijna geheel gerealiseerd. In het groot-onderhoudprogramma is alleen het grootonderhoud aan de Jan en Titia Visser niet uitgevoerd.
Behalve in Hansweert, werd ook in Dordrecht een nieuw reddingstation opgericht.
De nieuwe veiligheidsuitrusting voor bemanningsleden is in 2008
ontwikkeld en wordt in 2009 geïmplementeerd.
Een voor KNRM-begrippen hoog (niet aan het werk gerelateerd)
ziekteverzuim heeft met name bij de afdeling Communicatie en
Fondsenwerving geleid tot een onevenredig hoge werkdruk en
het niet volledig realiseren van alle afdelingsplannen. Daarnaast
heeft de kredietcrisis de omvang van het belegd vermogen aangetast. Op korte termijn geeft dit geen zorg voor de financiële positie van de KNRM. Voor de langere termijn zal nadrukkelijk worden
gekeken of het huidige financieringsmodel nog voldoet.

Het beoogde strategisch beleidsplan is wel in ontwikkeling maar
nog niet gereed. Aan het proces van totstandkoming wordt meer
aandacht besteed en er worden meer medewerkers van de KNRM
bij betrokken. Ook is een extern bureau betrokken bij het begeleiden van het proces om te komen tot het maken van strategische
keuzes. De belangrijkste strategische keuzes waar de KNRM voor
staat zijn:
1. taakinvulling, naast Search and Rescue ook strandbewaking?
2. financiering uit fondsenwerving en rendement op beleggen, of
de ontwikkeling van andere geldstromen?
In 2009 zal aan de Raad van Toezicht het strategisch beleidsplan
worden voorgelegd.
In 2007 zijn drie belangrijke onderwerpen benoemd, die ook de
komende jaren in het beleid veel aandacht zullen krijgen:
- Opleiden en oefenen van de bemanningsleden van de reddingstations.
- Inbedding van de KNRM in de hulpverleningsketen in Nederland.
- Intensivering van fondsenwerving.
Managementteam
De Directie vormt met de afdelingshoofden van de Technische en
Operationele Dienst, Administratie en Communicatie en
Fondsenwerving het managementteam. Het managementteam

komt maandelijks bijeen en bespreekt alle zaken die binnen de
KNRM spelen. De directeur is eindverantwoordelijk, rapporteert
aan de Raad van Toezicht en brengt standpunten en beleidsvoorstellen over naar de Raad van Toezicht van de KNRM.
Beroepspersoneel
De omvang van de formatie van het beroepspersoneel is in 2008
met 4 fte’s uitgebreid. Er zijn door personeelsverloop aanpassingen in de samenstelling van het personeelsbestand. De interne
organisatie heeft een kleine aanpassing ondergaan. Het aantal
operationele inspecteurs is van twee naar drie gegaan. De technische inspecteurs zijn niet meer uitsluitend aan een regio gebonden, maar werken projectmatig voor het in stand houden van de
vloot en het overige materieel.
Loonsom en uitvoeringskosten
De totale loonsom is op € 2.261.000 uitgekomen. Dit is een stijging van 8,9% t.o.v. 2007.
Oorzaak is de tijdelijke extra toename van fte’s vanaf mei. In 2009
zal de beroepsformatie krimpen door natuurlijk verloop en weer
beneden het beleidsmatig vastgestelde aantal van 50 fte’s uitkomen.

De uitvoeringskosten worden in het nieuwe model van de jaarverslaggeving voor goede doelen nu “kosten voor administratie en
beheer” genoemd. Streven is om deze kosten minder dan 10%
van de totale bestedingen te laten zijn. Voor 2008 was een percentage van 5,7% begroot. De realisatie is 6,3%.
Als daarnaast ook rekening wordt gehouden met de kosten
besteed aan fondsenwerving, in verhouding tot de totale uitgaven
dan mondt dat uit in een doelbestedingspercentage van de lasten.
Dit verhoudingsgetal was voor 2008 niet in de begroting opgenomen. Als norm is vastgesteld dat dit percentage boven de 85%
moet blijven. Door de stijgende kosten voor fondsenwerving is dit
percentage in 2008 op 81,1% uitgekomen.
Medewerkers
De beroepsorganisatie in IJmuiden bestaat uit 24 technisch en operationeel geschoolde personeelsleden en 24 administratief en leidinggevend geschoold personeel. Er werken 12 vrouwen en 36 mannen in
IJmuiden. 15 van hen zijn ambulant langs de reddingstations. Op de
reddingstations zijn 10 beroepsschippers (mannen) in full-time dienst.

Brand aan boord
Urk - 12 februari
Wind: NO 1

Uit het verslag van schipper Dirk Korf: “Gealarmeerd voor een
brand aan boord van een binnenvaartschip. Gebeld met de AC
voor brandweerassistentie. De Willemtje vooruit gestuurd voor
een verkenning en de Kapiteins Hazewinkel nam de brandweer
aan boord. Er bleek brand in de voorpiek te zijn ontstaan door
laswerkzaamheden eerder op de dag. De opvarenden waren niet
in gevaar en een 2e binnenvaartschip lag ernaast voor assisten-
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tie. Met de brandweer ter plaatse gekomen en met behulp van
de pompinstallatie van de Kapiteins Hazewinkel de kleine, maar
hevige brand geblust. Na controle of alles goed geblust was en
geen gevaar meer opleverde, de spullen weer ingepakt.” Om
half twee ’s nachts meerden de twee reddingboten weer af in de
haven van Urk

Personeelsbeleid
Er wordt gestreefd naar een verdergaande kwaliteitsverbetering in
het personeelsbestand, met efficiëntie en kostenverlaging als leidraad. Door natuurlijk verloop in de personeelssamenstelling zal in
de loop der jaren bespaard kunnen worden op personeelskosten.
Door automatisering en verandering van bedrijfsprocessen is vervanging van een vertrekkende werknemer niet altijd noodzakelijk.
Het percentage ziekteverzuim was in 2008 6,2%.
Certificering ISO 900
Sinds april 2005 is de KNRM gecertificeerd voor 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. Naar de aard van de organisatie zijn de

kritische succesfactoren en de prestatie-indicatoren gericht op
operationele aspecten, zoals beschikbaarheid van materieel,
geoefendheid van bemanning en registratie en afhandeling van
incidenten. Uit oogpunt van fondsenwerving wordt ook gemeten
op naamsbekendheid, waardering en groei in donateurs. Deze
zijn van invloed op de financiële resultaten. Al deze processen
worden ondersteund en/of uitgevoerd in en vanuit IJmuiden.
Uiteindelijk heeft de borging van de kwaliteit van het uitgevoerde werk zijn weerslag op het functioneren van de reddingstations en hun bemanningen. Alle werkzaamheden die verricht
moeten worden voor het bewaken van de certificering, zoals
het uitvoeren van audits en het verwerken van rapportages,
worden uitgevoerd door het eigen personeel. In 2008 is het
certificaat ISO 9001 opnieuw verlengd na een externe toetsing
door BSI.

Van de verdrinkingsdood gered…
Breskens - 2 augustus 2008
Wind: ZW4

De Bressiaanse reddingboot Zeemanshoop was voor een oefening
op zee toen de reddingsbrigade van Vlissingen aanriep dat er
zwemmers in nood verkeerden, nabij de Sardijngeul boei 2. De
oefening werd direct onderbroken om poolshoogte te nemen. Ter
plaatse gekomen troffen de redders een vader en twee zonen aan.
Zij waren afgedreven en konden door de sterke stroom niet meer
terugkeren naar het strand. De Zeemanshoop nam de hevig
geschrokken mensen aan boord en zette ze in Vlissingen aan land,
waar ze door de reddingsbrigade werden opgevangen. De drie leken
er van doordrongen dat ze van de verdrinkingsdood waren gered…
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Kritische Succes Factoren
Operationeel
Opkomsttijd
Geoefendheid
Gereddencapaciteit
Gereddencapaciteit
Dekking ruim binnenwater
Gereddencapaciteit ruim binnenwater
Incidenten
Technisch
Beschikbaarheid
Betrouwbaarheid
Levertijd logistiek
Incidenten
Vrijwilligers
Verloop
Opleidingen
Leeftijd
Ongevallen
Beroeps
Ziekteverzuim
Ongevallen
Financieel
Vermogensgroei
Doelbestedingspercentage (lasten)
Doelbestedingspercentage (baten)
Imago
Waardering
Bekendheid
Fondsenwerving
Donateurs
Donaties
Fundraising ratio
Externe klachten

Prestatie Indicatoren

norm

2008

2007

Aantal minuten tussen alarmeren en varen
Percentage oefeningen uitgevoerd van oefeningenlijst
Na 1 uur/binnen 10 mijl/300 geredden
Na 2 uur/binnen 30 mijl/600 geredden
30 minuten na alarm elke positie bereikbaar
Na 1¾ uur / elke positie / 25, 50, 100 of 200 personen
Aantal operationele incidenten

10
80%
300
600
100%
100%
0

10
85%
317
633
87%
98%
6

8,5
85%
317
633
85,5%
95,0%
23

Percentage beschikbaarheid materieel
Uitvalpercentage als gevolg van storingen
Percentage aflevering bestellingen < 3 weken
Aantal technische incidenten

90%
<5%
90%
0

92,5%
0,9%
96,9%
10

94,3%
1,7%
95,3%
5

Percentage niet gepland verloop (varende vrijwilligers)
Percentage gediplomeerde bemanningsleden (varend)
Gemiddelde leeftijd vrijwilligers (varend)
Aantal gevallen letselschade

3%
50%
>35<45
0

2,5%
52,8%
38,4
15

1,3%
52%
39
10

Percentage ziekteverzuim
Aantal gevallen letselschade

5,0%
0

6,2%
0

2,3%
0

Toevoeging aan het belegd vermogen (inflatiecorrectie)
= besteding aan doelstellingen : totale lasten
= besteding aan doelstellingen : totale baten

inflatie
85,0%
100%

-28,2%
81,1%
-116,8%

-3,6%
84,1%
103,9%

Cijfer gegeven door geïnterviewde bij charibarometer
Cijfer gegeven door geïnterviewde bij charibarometer

7.0
5.0

8,0
4,6

8,1
4,8

Percentage groei aantal donateurs, per jaar
Percentage groei gemiddelde donatie, per jaar
Kosten eigen fondsenwerving : baten eigen fondsenwerving
Aantal ingediende klachten

1,0%
1,0%
25,0%
100

2,5%
6,9%
16,5%
1124

2,5%
-1,1%
13,75%
299

Zoekactie naar Urker matroos
Diverse reddingstations - 2-7 december 2008
Wind: W 3

Het binnenvaartschip Dijanne sloeg om 08.30 uur alarm, omdat
een matroos werd vermist. Waarschijnlijk was de jongeman bij het
opruimen van de trossen overboord geslagen. Omdat ten tijde van
de melding niet geheel duidelijk was waar de jongen overboord
was geslagen, werd door de Kustwacht een grote zoekactie
opgestart. De reddingboten van Dordrecht en Ouddorp voeren uit
naar het opgegeven zoekgebied, alsmede meerdere schepen van
het bergings- en sleepvaartbedrijf Theunisse, een politievaartuig
en een schip van Rijkswaterstaat. Een politiehelikopter zocht
vanuit de lucht naar tekens van leven. Toen om 12.30 uur nog
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niets was gevonden, keerden de reddingboten retour station. De
hoop op een goede afloop was vervlogen. Vanaf Urk vertrok de
Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) voor een
zoekactie naar het slachtoffer.
Vijf dagen na vermissing werd het lichaam van de 28-jarige Urker
matroos gevonden door een gecombineerde zoekactie van verschillende schepen, speurhonden en SOAD.

Toelichting op afwijkingen in Prestatie Indicatoren:
Ongevallen/incidenten
De standaard registratie, beoordeling en afhandeling van incidenten (operationeel, technisch en letselschade) heeft als doel
bewustwording te bevorderen bij alle betrokkenen op reddingstations en bij de hoofdvestiging, dat incidenten gemeld moeten
worden, ook wanneer dit ogenschijnlijk niet de moeite waard is.
Uit ongevallen kan lering worden getrokken ter voorkoming van
soortgelijke incidenten op andere plaatsen. De operationele ongevallen hebben voornamelijk te maken met verkeerde navigatie- en
situatiebeoordelingen, waardoor gevaarlijke situaties, bijna-ongelukken en ongelukken ontstonden. Gevolg: schade aan romp of
scheepsconstructie. De technische ongevallen hebben te maken
met storingen in technische systemen, waardoor gevaarlijke
situaties, bijna-ongelukken en ongelukken ontstonden. Gevolg:
technische schade aan motoren, materieel en apparatuur.

De ongevallen met letselschade vragen de meeste aandacht,
omdat het hier om persoonlijke ongelukken gaat, die ernstige
gevolgen kunnen hebben. Bij alle ongevallen wordt beoordeeld in
hoeverre de arbeidsomstandigheden (ARBO) een rol spelen.
Daarbij in ogenschouw nemend dat het zich verplaatsen op een
bewegend schip altijd een risico is.
Klachten
In 2008 werden 1124 klachten ontvangen (in 2007 waren het er
299), die naar aard te verdelen zijn in:
125 klachten op logistiek gebied (was 232 in 2007), wegens met
name leveringsproblemen van de kerstkaarten eind 2008.
5 klachten op logistiek gebied wegens verkeerde levering van
reddingwinkelartikelen

6 klachten op beleidsgebied, inzake de gratis hulpverlening die de
KNRM levert en het feit dat de KNRM geen structurele subsidie
van de overheid wenst te ontvangen (was 5 in 2007).
984 klachten naar aanleiding van een fout in één van de mailingen
(was 42 in 2007). In de mailing werd de in de brief als bijlage vermelde acceptgirokaart niet meegestuurd.
2 klachten over de manier waarop donateurs in het bestand
stonden genoteerd.
2 klachten op operationeel gebied (was 7 in 2007),
wegens schade door een hekgolf.
Alle klachtenbrieven zijn beantwoord en geregistreerd.
Logistiek 2008
Aflevering van bestellingen van reddingstations door het centrale
magazijn van de KNRM in IJmuiden verloopt goed. Door een
bestel- en volgsysteem wordt de logistiek gevolgd. Vrijwel alle
bestellingen kunnen binnen drie weken worden geleverd. In enkele gevallen hebben bestellingen door vertraging bij toeleveranciers
langere levertijden.
Kosten fondsenwerving 2008
Het percentage aan kosten fondsenwerving is gerelateerd aan alle
inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ter verkrijging van het CBF
keurmerk is 25% kosten fondsenwerving toegestaan. De Raad van
Toezicht van de KNRM houdt vast aan maximaal 15%. Het percentage kwam in 2008 op 16,5% uit. Het totaalbedrag aan kosten
voor fondsenwerving ligt hoger dan voorheen, voornamelijk door
de extra kosten die gemaakt werden voor een naamsbekendheidscampagne op radio en TV en uitgebreidere direct mail activiteiten.
De ruimte die er nog is tussen het kostenpercentage fondsenwerving volgens het CBF en dat van de KNRM, maakt het mogelijk
dat er tijdelijk extra investeringen gedaan kunnen worden om
fondsenwerving te intensiveren.

Nieuw reddingstation heeft vóór officiële start
al een sponsor
Hansweert - 1 oktober 2008

Het nieuw op te richten reddingstation in Hansweert is de 41
andere reddingstations ver vooruit waar het gaat om
ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Hansweert mag zich
reeds vóór de operationele start verheugen in een vaste sponsor
voor de komende 20 jaar: Venturn BV uit Breda. Venturn BV
heeft notarieel laten vastleggen dat zij de komende twintig jaar
1% van de omzet als gift zal overmaken aan de KNRM. Daarbij is
de exploitatie van het reddingstation Hansweert als specifieke
bestemming gekozen.
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Vrijwilligers en personeel
Waar veel vrijwilligersorganisaties moeite hebben om voldoende
mensen te vinden voor alle te verrichten werkzaamheden, ziet de
KNRM het aantal vrijwilligers nog jaarlijks stijgen. Dit heeft voor
een deel te maken met nieuwe reddingstations, maar ook met
bewustwording op reddingstations van de noodzaak om altijd te
beschikken over voldoende bemanningsleden. Veel vrijwilligers
zijn buiten werktijd binnen tien minuten beschikbaar, maar zijn
onder werktijd elders, te ver van het reddingstation. Dus wordt er
ook gezocht naar vrijwilligers waar die situatie precies omgekeerd
is. De belangstelling voor het reddingwerk is groot en blijft ook bij
de actieve vrijwilligers jarenlang bestaan. Met elkaar vormen de
vrijwilligers de basis voor het reddingwerk. De ondersteuning
vanuit de hoofdvestiging in IJmuiden zorgt voor verlichting in
werkzaamheden op technisch en administratief vlak. Maar niet
alleen voor het reddingwerk stijgt het aantal vrijwilligers. Ook
voor werkzaamheden aan de wal, op reddingstations en op het
hoofdkantoor, zijn steeds meer vrijwilligers inzetbaar. In IJmuiden
zijn wekelijks vrijwilligers actief voor werkzaamheden, die belangrijk zijn, maar vaak blijven liggen. Fotoarchivering, klein onderhoudswerk, koeriersdiensten, adviseringswerk, het wordt de
KNRM vaak kosteloos aangeboden. De KNRM streeft naar een
langdurige relatie met vrijwilligers en zoekt daarom vooral werkzaamheden van een doorlopend karakter.
Op 3 december 2008 stonden de volgende aantallen
medewerkers ingeschreven:
2008 2007 2006
bemanningsleden (vrijwillig)
815
762 725

schippers (beroeps)
plaatselijke commissieleden (vrijwillig)
Raad van Toezicht (vrijwillig)
technische en operationeel personeel (beroeps)
kantoorpersoneel (beroeps)
medische en technische adviseurs (vrijwillig)
vrijwilligers kantoor
vrijwilligers werkplaats
artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd)
reddingwinkelhouders (vrijwillig)
Aantal vrouwen in bemanning (vrijwillig)
Aantal vrouwen in plaatselijke commissie (vrijwillig)

10
165
8
24
24
17
13
15
4
68
24
16

10
162
7
22
20
15
29
15
4
69
22
12

10
157
10
21
22
9
11
7
5
71
25
11

Aantal mutaties in het hele personeelsbestand
(vrijwilligers en beroeps)
2008
2007
2006
In dienst
145
113
120
Uit dienst
119
69
72
Overleden
0
4
1
Aantal jubilarissen en gedecoreerden in 2008:
Bemanningsleden van reddingboten komen na tien jaar dienstverband in aanmerking voor een Vrijwilligersmedaille, die namens
Hare Majesteit de Koningin wordt uitgereikt. De medaille wordt
toegekend aan iedereen, die tien jaar of veelvouden van vijf daarboven, in actieve dienst bij een hulpverleningsorganisatie is. In de
laatste jaren werden de volgende onderscheidingen uitgereikt:

10 jaar
15 jaar
20 jaar
25 jaar
30 jaar
35 jaar
40 jaar

2008
26
28
8
2
4
2
1

2007
26
16
15
1
1
1
1

2006
10
13
14
7
4
2
3

De vrijwilligersmedaille wordt niet uitgereikt aan plaatselijke
commissieleden. De KNRM reikt bij een jubileum van een bemanningslid of een commissielid ook eigen medailles uit bij 25- en
40-jarig dienstverband. Jaarlijks wordt een aantal vrijwilligers
voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

25 jaar
40 jaar
Koninklijke onderscheiding

2008
1
1
24

2007
4
2
14

2006
9
5
8

Leeftijdsopbouw van bemanningen en helpers a/d wal
De leeftijdsopbouw binnen de bemanningen en helpers aan de
wal kent bij voorkeur een zodanige samenstelling dat er een evenwicht bestaat tussen jonge en oudere vrijwilligers. Daarbij zijn de
ouderen over het algemeen de leidinggevenden. De gemiddelde
leeftijd ligt bij voorkeur rond de 38 jaar.

Dordrecht: 42ste KNRM reddingstation
Dordrecht - 12 juli 2008

Een deel van de Dordtse Reddings Brigade werd officieel omgevlagd tot KNRM reddingstation Dordrecht. Daarmee werd het
42ste reddingstation van de Redding Maatschappij een feit. De
realisatie van het reddingstation kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht, veiligheidsregio ZuidHolland Zuid en de lokale reddingsbrigade. Materieel en een deel
van de bemanning van de reddingsbrigade maakte de overstap
naar de KNRM. KNRM Dordrecht heeft 2 locaties, zoals deze ook
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al in gebruik waren door de reddingsbrigade. Aanleiding voor het
omvlaggen was het KNRM-rapport ‘Redden in het zicht van de
haven’ uit 2006. Het rapport onderstreepte het belang van extra
capaciteit op het oostelijk deel van het Haringvliet en het Hollands
Diep. Door de omvlagging is het werkterrein van de KNRM uitgebreid tot het Kustwacht SAR-gebied en kan reddingstation
Dordrecht, samen met de collega’s van Stellendam binnen de
KNRM tijdsnorm van 30 minuten na alarmering aanwezig zijn.

Gemiddelde leeftijd of leeftijdsopbouw bemanningen

< 20
20 - 29
30 - 39
40 – 49
50 – 59
> 60

2008
6
138
236
251
112
72

2007
7
120
219
242
111
63

2006
8
107
224
231
112
43

Verloop vrijwilligers 2008
Het ongeplande verloop van vrijwilligers lag in 2008 onder de
norm, maar is ten opzichte van 2007 verdubbeld. De KNRM
besteedt veel zorg aan persoonlijke contacten met vrijwilligers.
Aandacht voor lief en leed is even belangrijk als aandacht voor
opleiding en training. “Binden en boeien” is belangrijk om vrijwilligers vast te houden. Belangrijke voorwaarden vanuit de KNRM
identiteit, die de vrijwilligers motiveren om langdurig de KNRM te
dienen, zijn saamhorigheid, teamgeest, zingeving, modern
materieel en dankbare geredden. Evenzo onmisbaar is de zorg
voor vrijwilligers in de vorm van verzekeringen, aanvullende
opleidingen, modern materieel en vrijwilligersvergoedingen.
Beschikbaarheidsmonitor
Ten einde de beschikbaarheid op alle stations te kunnen garanderen is een proef gestart op vier reddingstations. Met een internet
applicatie kan het reddingstation de beschikbaarheid van vrijwilligers 24 uur per dag bewaken. Vrijwilligers kunnen zich via internet
en hun mobiele telefoon elk moment aan en af melden. Wanneer
onderbezetting dreigt worden schipper en secretaris automatisch
geïnformeerd en krijgen vrijwilligers de vraag beschikbaar te
blijven. Zodra op de proefstations ervaring is opgedaan, zullen
ook andere reddingstations de beschikking hierover krijgen. De
monitor biedt tevens mogelijkheden om andersoortige groepsberichten te verzenden.

publicitaire informatie via het zogenaamde weeknieuws
(e-mail verspreiding).
Vier keer per jaar verschijnt het personeelsblad “De Stopzak” met
operationele en technische informatie alsmede berichtgeving over
lief en leed. Tweejaarlijks worden bijeenkomsten gehouden voor
specifieke vrijwilligersgroepen, zoals de schippers, secretarissen en
voorzitters van de plaatselijke commissie, alsmede de PR-coördinatoren van de reddingstations. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
informatie uitwisseling, discussie en tevredenheidsonderzoek. Er is
een open communicatiestructuur voor informatie, vragen en
klachten. Klachten vallen onder dezelfde klachtenregistratieregeling als bij de donateursadministratie.
Internet www.mijnKNRM.nl
Deze website, met intranet-functionaliteiten, is gemaakt om vrijwilligers de mogelijkheid te bieden altijd informatie te vinden die
nodig is voor het werk bij de KNRM. De inhoud ligt vooral op het
technische vlak of op het gebied van opleiden en oefenen. De
website biedt tevens de mogelijkheid om rapportages op elk
moment en iedere plaats online te kunnen maken en versturen.
Voorheen kon dit uitsluitend op de computer in het boothuis.
Reddingrapporten kunnen nu na reddingsacties ook thuis worden
ingevoerd.
MijnKNRM is een grote kennisbank geworden, die continu gevuld
wordt met nieuwe informatie. Naar verwachting zal in 2009 ook
voor donateurs een deel van mijnKNRM beschikbaar zijn voor het
muteren van persoonlijke gegevens.

Communicatie met vrijwilligers
In eerste aanleg wordt het contact met de vrijwilligers op de
reddingstations onderhouden door de plaatselijke commissie.
De contacten met het hoofdkantoor verlopen via de plaatselijke
commissie en de operationeel inspecteur. Vanuit het hoofdkantoor
worden vrijwilligers wekelijks voorzien van operationele en

Vrouw gered van verdrinkingsdood
Ter Heijde - 23 augustus 2008
NW 4

Zaterdagmorgen 23 augustus oefende de bemanning van KNRM
station Ter Heijde bij Scheveningen op zee. Tijdens deze oefening
kreeg de bemanning van reddingboot George Dijkstra het verzoek om richting het zuiderhavenhoofd in Scheveningen te varen
en uit te kijken naar een mogelijke drenkeling. Ter plaatse zag de
bemanning een drenkeling drijven die mogelijk buiten bewustzijn
was en die bij het havenhoofd op de blokken dreigde te slaan.

Twee bemanningsleden waren in het water gegaan om samen
met de aanwezige politie het slachtoffer tussen de blokken
vandaan te halen. Onder moeilijke omstandigheden werd de
drenkeling via een lijnredding van de Haagse Reddingsbrigade
naar de kant gebracht. Het slachtoffer was op dat moment
buiten bewustzijn en onderkoeld en werd naar het ziekenhuis
gebracht.
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€ 1,00 gedoneerd =
€ 3,79 KNRM-waarde
De toegevoegde waarde van vrijwilligers
De KNRM heeft een filantropisch karakter: er wordt geen factuur
gestuurd voor de uitgevoerde hulpverlening, redders staan niet op
de loonlijst en er vindt geen nacalculatie plaats van de opbrengsten van een hulpverlening in termen van euro’s. In de jaarrekening
wordt het financieel resultaat verantwoord. De niet-financiële
resultaten staan in tekst beschreven in dit jaarverslag. In de
KNRM-waarde worden de niet-zichtbare financiële resultaten in
een waarde uitgedrukt. Op basis van een aantal aannames, wordt
zo geïllustreerd dat de KNRM aan iedere gedoneerde Euro een
waarde van € 2,79 toevoegt door het werken met vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers kan de KNRM haar reddingswerk op de
Nederlandse wateren niet uitvoeren. De KNRM is uniek in het
omzetten van de vrijwilligersinzet in een financiële waarde in de
jaarrekening.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de besteding van gedoneerde gelden van donateurs. Die besteding zit met

name in materieel, onderhoud, brandstof, ondersteuning vanuit de
hoofdorganisatie en opleidingen van vrijwilligers. Die besteding
maakt het mogelijk dat vrijwilligers op professionele wijze kunnen
redden en hulpverlenen. De redders voegen daar hun vrijwillige bijdrage in tijd aan toe. De samenvoeging van de donaties van
Redders aan de wal en de bijdrage in tijd van de vrijwilligers maakt
dat elke gedoneerde euro uiteindelijk meer waard is.
In 2006 is een waardemodel ontwikkeld op basis van het EVAS
waardemodel (Expanded Value Added Statement oftewel een uitgebreid-toegevoegde-waarde-overzicht). Dit model is getoetst bij
verschillende vrijwilligersorganisaties om te komen tot een algemeen bruikbaar model. In het overzicht is de KNRM uitgegaan van
de financiële vervangingswaarde van het vrijwilligerswerk. Dat wil
zeggen de waarde van een uur vrijwilligerswerk op basis van het
uurloon dat betaald zou moeten worden aan een betaalde werknemer om hetzelfde werk te doen.

Overzicht toegevoegde waarde vrijwilligerswerk 2007
Vrijwilligersfunctie

Geschat
uurloon

Aantal
vrijwilligers*

Gemiddeld
gegeven tijd (uren)

Totaal
uren

Bestuurlijk
Leden van de Raad van Toezicht
Plaatselijke commissies
Adviseurs/specialisten

€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00

8
165
17

125
180
125

1.000
29.700
2.125

€
75.000
€ 1.485.000
€ 106.250

Operationeel
(Plaatsvervangend) schippers
Motordrijvers
Opstappers

€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00

162
35
489

250
250
200

40.500
8.750
97.800

€ 1.012.500
€
218.750
€ 1.956.000

Ondersteuning
PR-medewerkers
Reddingwinkelbeheerders
Kantoor/werkplaats vrijwilligers

€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00

38
68
57

150
200
500

5.700
13.600
28.500

€
€
€

TOTAAL
(Gemiddeld uurloon

227.675

Totaalwaarde
gegeventijd

114.000
272.000
427.500

€ 5.667.000

€ 24,89)

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

Jacht zinkt
Enkhuizen - 30 maart
Wind: ZW 5

Reddingstation Enkhuizen en reddingsbrigade Medemblik werden
gealarmeerd voor een schip dat
water maakte. Het jacht had via
de telefoon alarm geslagen, maar
de opvarenden wisten niet precies
waar ze zich bevonden. Het schip was vertrokken uit Stavoren
richting Enkhuizen, had zijn koers verlegd naar Medemblik en de
beller wist te vertellen dat hij vlak bij groene en rode boeien zat!
De Bernadine van Medemblik koerste naar de boeien bij Oude
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Zeug en de Watersport naar die bij
Lacon om het jacht te traceren. Toen
uiteindelijk toch een boeinummer
werd doorgegeven bleek de
Watersport het dichtste in de buurt.
Toen de Watersport langzij kwam
werden eerst de mensen van het
jacht afgehaald voordat er een
opstapper met pompslangen werd
overgezet. Het jacht liep ondanks de
pomppogingen vol en zonk. De positie waar het jacht afzonk
werd met stootwillen gemarkeerd. De reddingboten keerden
terug naar het station waar de opvarenden even op adem konden
komen voordat ze werden opgehaald.

De impact op de samenleving van het uitgevoerde
reddingwerk
Er is nog geen gedetailleerd onderzoek gedaan naar de waarde
van het uiteindelijke reddingwerk, dat de vrijwilligers hebben
verricht. Door mensen te helpen of te redden op zee wordt over
het algemeen veel vervolgschade en persoonlijk leed voorkomen.
Omdat de KNRM haar hulpverleningen kosteloos aanbiedt, is
achteraf nooit berekend wat de hulpverlening zou moeten kosten.
Er is daardoor ook niet gekeken naar de waarde van have en goed
die werd gered.
Van het totaal aantal mensen dat de KNRM jaarlijks veilig aan wal
brengt, is statistisch 1% het leven gered. De waarde van een mens
is echter niet in geld uit te drukken en is daarom niet opgenomen

in de tabel. Dat geldt eveneens voor de letselschade die is voorkomen. Uitgangspunt voor de schatting van de schadebeperking
door handelend optreden van de KNRM is dat als de KNRM geen
reddingactie had verricht er een schade van tenminste 10% van
het verzekerde bedrag zou zijn ontstaan.
Geen facturen
Hulpverlening door de KNRM is kosteloos. Dat wil zeggen, er
wordt geen rekening gestuurd na afloop van een redding of
dienstverlening. Niet naar de geredden en niet naar de verzekeraar. Het staat elke geredde vrij om een donatie te doen of Redder
aan de wal te worden.

Overzicht schadebeperking door KNRM in 2008
Beroepsvaart

Diverse beroepsmatige scheepvaart
Zieken- en gewondenvervoer
Radio medische adviezen, 1e consult
TOTAAL beroepsvaart en RMD

Geschatte gemiddelde waarde e

totaal e

250
82
543

100.000
10.000
15.000

25.000.000
820.000
8.145.000
33.965.000

703
154
152
113
92
9
238

85.000
45.000
12.000
10.000
1.500
1.500
10.000

59.755.000
6.930.000
1.824.000
1.130.000
138.000
13.500
2.380.000
72.70.500

Pleziervaartuigen

Zeiljachten
Motorjachten
Sportvisboten en motorboten
Catamarans en zeilboten
Surfplanken
Kano's
Overig
TOTAAL watersport
Totaal gemiddelde waarde 2008

Schadebeperking 2008 = 0% van totale gemiddelde waarde

06.35.500
0.63.550
(was in 2007 9.663.550)

Franse frietjes
Ruim 80 mijl noordwest van Den Helder is een 120 kilo zware
eerste stuurman bij zwaar weer van de trap gevallen en heeft
daarbij zijn enkel verstuikt of gebroken. De man kan er niet op
staan en de enkel is flink opgezwollen. Aan boord hebben ze een
praktische oplossing gevonden: de zwelling wordt tegengegaan
met een zak ingevroren Franse frietjes! Aangezien het schip de
volgende morgen in Den Helder binnenloopt, wordt er alleen rust
en als medicijn ibuprofen voorgeschreven.
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Uitgebreid toegevoegde-waarde-overzicht 2008
Expanded Value Added Statement (EVAS, by Laurie Mook, Canadian Co-operative Association)
Toegevoegde waarde
Output

Primair
Secundair
Totaal

Financieel
12.211 (1)
386 (4)
12.597 (7)

Sociaal
10.614 (2)
5.667 (5)
16.281 (8)

Gecombineerd
22.825(3)
6.053(6)
28.878(9)

6.581 (a)
6.016 (b)

5.667
10.614 (c)

12.248
16.630(d)

0,91 (e)

1,87 (f)

2,79(g)

Aankoop van externe goederen en diensten
Totaal toegevoegde waarde
Ratio toegevoegde waarde/inkopen
Verdeling toegevoegde waarde

Financieel

Werknemers

Personeelskosten

Vrijwilligers

Training en ontwikkeling
Vrijwilligersvergoeding

Maatschappij

Redding en hulpverlening

Organisatie

Afschrijving
Bestuur & commissie (vrijwilligers)
PR & kantoor (vrijwilligers)
Fin. bijdrage van vrijwilligers
(ongedeclareerde kosten)

De waarde van de directe diensten van de organisatie. Totale kosten,

(a)

(2)

(3)
(4)

(5)

386
321

1.289

10.614
1.289

10.614

16.630

De financiële waarde van de extern gekochte goederen en services. Alle kosten,

De financiële bijdrage aan de toegevoegde waarde, gebaseerd op data uit
financiële overzichten.

Opleidingskosten (externe opleidingen, handboeken), die leiden tot een

(c)

Sociale (vrijwilligers-) bijdrage aan de toegevoegde waarde.

secundaire output van de organisatie.

(d)

Het totaal van (b) en (c) , resulterend in de totale toegevoegde waarde, zowel

De waarde van de vrijwilligers (uren inzet). De geschatte waarde van de totale
zocht.

(6)

= (4) plus (5). De totale secundaire output van de organisatie.

(7)

= (1) plus (4). De totale (financiële) output van de organisatie die afgeleid kan
worden uit de huidige jaarrekeningen.

(9)

386
321

en.
(b)

= (1) plus (2).

persoonlijke groei van vrijwilligers (opleiding en ontwikkeling) is nog niet onder-

(8)

4.020

exclusief salaris, belasting, interne trainingen, afschrijvings- en kapitaal(interest)kost

De economische waarde van reddingsacties, uitgevoerd door vrijwilligers.
(schadebeperking).

Gecombineerd

4.020

6.016(b)

exclusief de opleidingskosten.

Sociaal

10.614

Totaal toegevoegde waarde

(1)

(alle bedragen x € 1.000)

financieel als sociaal: de Expanded Value Added Statement (EVAS).
(e) (b)

gedeeld door (a). Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en diensten,

genereerde de organisatie € 0,91 financiële toegevoegde waarde.
(f) (c)

gedeeld door (a). Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en services,

genereerden vrijwilligers € 1,87 sociale toegevoegde waarde.
(g) (d)

gedeeld door (a).

= (2) plus (5). De sociale output van de organisatie, waar geen financiële

Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en diensten, genereerde de

transacties bij betrokken zijn geweest.

organisatie (dankzij de inzet van professionele vrijwilligers) in totaal

= (3) plus (6). De totale output van de organisatie, zowel financieel als sociaal.

€ 2,79 toegevoegde waarde.
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Search and Rescue (SAR) Zoeken en redden
Missie

Belanghebbenden
Klanten
- Beroepsvaart
- Watersporters
- Recreanten

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.

Partners
- Nederlandse Kustwacht
- Hulpverlening ketenpartners
- Overheid
- Bergers
- Buitenlandse SAR organisaties
Begunstigden
- De samenleving
- Maritieme gebruikers
- Recreanten

Input

Activiteiten

Output

- Redders

- Opleiden en oefenen

- Beschikbare, opgeleide en geoefende
vrijwilligers

- Reddingboten en
voertuigen

- Onderhoud en
innovatie

- Inzetbaar en
betrouwbaar
materieel

- Financiële middelen

- Fondsenwerving

- Continuïteit van
reddingswerk

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.

Toelichting
Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en
redden op zee. Voor de KNRM is
Search and Rescue het belangrijkste
bedrijfsproces. In dit schema is aangegeven hoe de KNRM vanuit haar
doelstelling een belangrijke impact
heeft op veiligheid op zee en het
milieu.

Impact op
- Veiligheid op zee
- Milieu
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Operationeel resultaat
De KNRM is belast met redding en hulpverlening in het zogenaamde Maritieme Search and Rescue verantwoordelijkheidsgebied van de Nederlandse Kustwacht. Dit gebied omvat het
Nederlands Continentaal Plat (Noordzee), Waddenzee, Zeeuwse
en Zuid-Hollandse wateren, IJsselmeer en Randmeren. Het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk
voor het hebben van een SAR-organisatie voor dit eerder genoemde gebied (verdrag Hamburg, 1954). Voor de uitvoerende taak
heeft de overheid daarvoor de beschikking over de Kustwacht,
zijnde een overheidsinstelling en opererend onder de vlag van de
Koninklijke Marine. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft een convenant gesloten met de Kustwacht en de KNRM.
Daarin staat onder andere omschreven:
….De SAR-dienst kan 24 uur per dag gebruik maken van de diensten en van het beschikbare materieel van de KNRM. De kwaliteit,
kwantiteit, locatie en de bediening van het reddingmaterieel blijft
een zaak uitsluitend van de KNRM. Alarmering vindt plaats door
het Kustwachtcentrum (KWC) in de functie van Reddingscoördinatiecentrum (RCC); waar dat is overeengekomen geschiedt dit door
tussenkomst van de betrokken Regionale Alarmcentrale (RAC). De
SAR-dienst kan ervan uitgaan dat de KNRM naar beste vermogen
zal reageren, en de gevraagde middelen, voor zover beschikbaar
en verantwoord, zo snel mogelijk in zal zetten…
De Search and Rescue (SAR) operaties worden gecoördineerd vanuit het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder en voor het grootste gedeelte (80%) uitgevoerd door de reddingstations van de
KNRM. De verantwoordelijkheid mag dan feitelijk bij de overheid
liggen, door het convenant te sluiten heeft de KNRM een eigen
verantwoordelijkheid om te voldoen aan kwaliteitseisen op het
gebied van ondermeer operationele inzetbaarheid, getraindheid,
veiligheid en gereddencapaciteit.
Operationele gereedheid
Het meest zichtbare resultaat wordt behaald met de hulpverleningen en reddingen door de reddingstations. Maar belangrijker nog
is de operationele gereedheid, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Om dit mogelijk te maken hebben de bemanningsleden tientallen
uren opleidingen en oefeningen achter de rug, worden de reddingboten goed onderhouden en dragen de vrijwilligers dag en nacht
hun alarmontvanger om direct gealarmeerd te kunnen worden.

Ingebruikname Kapiteins Hazewinkel op Urk
Urk - 12 april 2008

Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa heeft de reddingboot
Kapiteins Hazewinkel (van het Johannes Frederik-type) officieel
opnieuw in gebruik genomen. Zij overhandigde aan de Urker
schipper Dirk Korf een symbolische sleutel en daarmee was de
officiële indienststelling van de reddingboot en het definitieve
afscheid van de reddingboot Koningin Beatrix een feit. De
Kapiteins Hazewinkel deed vanaf 1995 dienst tot 2006 in Hoek
van Holland. De boot vervangt de oudste en eerste grote RIB
van de KNRM, die in 1984 werd gebouwd. De Koning Beatrix is
inmiddels verkocht.
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Alarmering
Vanuit de redenering dat de overheid verantwoordelijk is voor het
'alarmeren' en de KNRM voor het 'redden' heeft de KNRM aan
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verzocht de kosten van
alarmering en de benodigde infrastructuur te willen dragen.
In het 4de kwartaal is de overeenkomst over het gebruik van
C2000 en P2000 met V&W en Defensie gerealiseerd. Exploitatie
kosten worden door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
jaarlijks met het Ministerie van Defensie verrekend. De investeringen worden door de KNRM gedaan en door Rijkswaterstaat
Noordzee aan de KNRM vergoed.
Reddingstation Hansweert
In 2008 heeft de KNRM een nieuw reddingstation geopend in
Hansweert. De opening van dit reddingstation in het oostelijk
deel van de Westerschelde is een rechtstreeks gevolg van de wens
van de KNRM om congruent in het Kustwacht verantwoordelijkheidsgebied te kunnen redden. De locatie is gebaseerd op de
risico-analyse in het door de KNRM opgestelde rapport 'Redden
in het zicht van de haven'. De provincie Zeeland en Rijkswaterstaat
hebben een bijdrage geleverd aan de oprichtingskosten van dit
reddingstation. De reddingboot Jan van Engelenburg is sinds eind
2008 beschikbaar voor dit nieuwe reddingstation. De doelstelling
om in het vierde kwartaal van 2008 het reddingstation Hansweert
volledig operationeel te hebben is niet gehaald. De bemanning is
grotendeels getraind, maar het vraagt meer ervaring alvorens werkelijk inzetbaar te zijn op het drukke vaarwater van de
Westerschelde.
Naar verwachting zal het reddingstation halverwege 2009 geheel
operationeel zijn.
Samenwerking Veiligheidsregio, Reddingsbrigades
Nederland en de KNRM
In de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is in 2008 een project
gestart met als doel de KNRM en de Reddingsbrigades als hulpverleningsorganisaties op het water in te bedden in de veiligheidsregio. Inbedding in de veiligheidsregio is voor de KNRM belangrijk.
In deze pilot kon goed worden verkend op welke wijze dit vorm
kan worden gegeven. Daarnaast was het een kans om de samenwerking met de Reddingsbrigades te intensiveren en te verkennen.
Dit project werd gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant Kustwacht, KNRM en Veiligheidsregio’s
Op 1 juli 2008 is de Wet op de Veiligheidsregio’s van kracht
geworden. Voor de KNRM heeft dit als gevolg dat er afspraken
met het bestuur van elke veiligheidsregio moeten worden
gemaakt. Het beleid van de KNRM is er op gericht in alle
veiligheidsregio´s samen met de Kustwacht eenduidige afspraken
te realiseren. In 2008 is hiertoe een convenant opgesteld waarin
de samenwerking tussen KNRM, Kustwacht en veiligheidsregio’s
is vastgelegd.
De ondertekening met de eerste veiligheidsregio – Noord-Holland
Noord – vond plaats op 17 januari 2009.
Gelieerde reddingsbrigades en reddingstation Dordrecht
De KNRM is met drie reddingsbrigades een gelieerde status aangegaan. Het betreft reddingsbrigades in Andijk, Wijdenes en
Warder. De Reddingsbrigade Blaricum kreeg per 1 januari 2009 de
gelieerde status.
Deze gelieerde status garandeert dat de reddingsbrigades conform de KNRM standaard werken en ook dag en nacht door het
Kustwachtcentrum kunnen worden ingezet. Deze reddingsbrigades krijgen technische en operationele ondersteuning van de
KNRM tot een maximum bedrag per jaar. De Dordtse Reddingsbrigade (Dordrecht) had aangegeven haar operationele deel van
de vereniging in 2009 om te willen vlaggen naar een KNRM reddingstation. Het proces is echter versneld, zodat per 1 juli 2008
het reddingstation Dordrecht is toegevoegd aan de KNRM. Ook
dit past in het streven naar congruentie in het werkgebied van de
Kustwacht en uitvoering van het rapport `Redden in het zicht van
de haven´.

zorgvuldige normering worden behaalde diploma’s gewogen naar
het belang van de opleiding. In 2008 is het totale opleidingsniveau
fors gestegen ten opzichte van 2007. De extra inspanningen die
geleverd zijn om de nieuwe vrijwilligers op te leiden, werpen snel
vruchten af, maar er is nog veel werk te verzetten om voor specifieke gediplomeerde vaardigheden het percentage boven het
streefpercentage te krijgen.
Gediplomeerde redders 2008

Opleiding
aantal
SAR craft operations
486
Maritieme communicatie
413
Vaarbewijs
400
Theoretische Kustnavigatie
121
Radarwaarnemer
253
EHBO
485

2008
75%
64%
62%
19%
39%
75%

2007
73%
56%
50%
16%
35%
64%

t.o.v.
2007
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Streef
80%
50%
25%
25%
50%
80%

Toename gereddencapaciteit
De totale gereddencapaciteit voor de Noordzee is 2.086 per 31
december 2008. Dit is de optelling van het aantal geredden dat in
één keer aan boord van alle reddingboten tezamen geplaatst kan
worden. Bij voltooiing van het vlootplan 2010 moet de capaciteit
2.185 geredden bedragen.

De gelieerde status wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld op
basis van criteria die door de KNRM zijn opgesteld. Voor de registratie van materiaal aankopen en technische werkzaamheden zijn
afspraken gemaakt tussen de reddingsbrigade en de technische
dienst van de KNRM.
Opleidingen 2008
De KNRM biedt haar vrijwilligers een mix van opleidingen. Zo zijn
voor alle varende vrijwilligers de opleiding ‘Search and Rescue
(SAR) Craft operations’ en EHBO uiterlijk na 3 jaar actief te zijn bij
de KNRM verplicht. De overige opleidingen voor navigatie, communicatie en operationele vaardigheden zijn aanvullend. Voor een

Onderkoelde meisjes van 4 en 5 jaar
uit zee gered
Noordwijk aan Zee - 8 mei 2008
Wind: NO 4

Begin mei stond een aantal dagen een oostelijke en daarmee
aflandige wind. De Redding Maatschappij voer in die dagen herhaaldelijk uit voor mensen die op een luchtbed, in een bootje of
op een zwemband te ver waren afgedreven van het strand. Ter
hoogte van de Langevelderslag dreven twee meisjes van 14 en 15
jaar, elk in een opblaasband, ca. 1 km uit de kust toen het alarm
ging voor de bemanning van Noordwijk. Een paar jongens in een
opblaas rubberbootje waren de zwemmers te hulp geschoten

maar zij konden door de sterke aflandige wind en onderstroming
de meisjes ook niet meer terug naar het strand krijgen. Bij aankomst van de reddingboot Paul Johannes hadden de jongens al
een van de twee meisjes uit het water gehaald en aan boord van
het rubberbootje genomen. Aangezien beide meisjes zwaar
onderkoeld waren is direct een ambulance besteld. De slachtoffers
werden ingepakt in dekens en op het strand werden de twee
meisjes het kusthulpverleningsvoertuig ingedragen en naar het
boothuis gebracht waar ze met de gereedstaande ambulances
naar het LUMC werden gestuurd.
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Oefenen
Het project “oefenen”, waarbij de KNRM oefenmethodiek is geïntroduceerd, is bekend op alle reddingstations. De ondersteunende
middelen, oefenkaarten en een centrale database van oefeningen
zijn in de eerste helft van 2008 uitgerold. Het gestructureerd
oefenen is van groot belang. Hiermee kan de professionaliteit en
de veiligheid van de redders worden verbeterd en worden
geborgd. Vanwege de vaker ontbrekende nautische achtergrond
van nieuwe vrijwilligers is het maken van veel vaaruren aan boord
van de reddingboot van groot belang. Het aanleren van zeemanschap en het kweken van zeebenen zijn daarbij essentiële elementen. Het aantal vaar- en oefenuren neemt over de hele vloot dan
ook toe. Dit is toe te juichen vanwege de geoefendheid van de
bemanningen, maar brengt ook extra kosten mee. Het aantal
vaaruren mag om die reden echter nooit een beperkende factor
zijn. Wel moet worden benadrukt dat alle vaar- en oefenuren ook

efficiënt moeten worden benut door de bemanningen, zodat een
optimale oefenwaarde wordt gerealiseerd. Er wordt meer aandacht geschonken aan de basisvaardigheden van aankomend
opstappers. Er wordt al wel meer gevaren op stations door de vrijwilligers, maar nog niet genoeg door de aankomend opstappers.
Een aangepaste vereiste voor deelname aan de SAR Craft
Operations cursus die in Schotland plaatsvindt voor aankomend
opstappers is het kunnen manoeuvreren met een reddingboot.
Door verscherping van deze eis worden schipper en aankomend
opstapper gemotiveerd om meer vaaruren te maken.

Nieuwe reddingboot voor reddingstation
Ouddorp
Ouddorp - 5 juli 2008

Met de doop door drs. E.M.A. Barones van Voërst van Lynden,
voorzitter van het bestuur van de Van Lyndenstichting, werd
de reddingboot Baron van Lynden officieel overgedragen aan het
reddingstation Ouddorp. De nieuwe reddingboot van het type
Atlantic 75 zal samen met de huidige reddingboot Griend in het
werkgebied op de Noordzee en Grevelingen hulp gaan
verlenen. De Baron van Lynden is gestationeerd in een boothuis
op de wal. De reddingboot Griend is verhuisd naar het drijvend
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boothuis Willemijntje, voorheen gestationeerd in Lauwersoog.
Daarmee is de boot sneller inzetbaar op de Grevelingen.
Rijkswaterstaat zorgde in 2007 voor een beschutte aanlegplaats
voor het boothuis. Een zeer gewaardeerde geste.

KNRM Radio Medische Dienst
voor de Scheepvaart (RMD)
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft
per 1 januari 1999 de organisatie, coördinatie en zorg voor de
praktische uitvoering van de RMD op zich genomen. De basis
wordt gevormd door een tripartiete samenwerkingsovereenkomst
tussen de Staat der Nederlanden, het Ministerie van Defensie en
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Deze overeenkomst werd ondertekend op 6 januari 1999 en gold voor een periode van vijf jaren met daarna een stilzwijgende verlenging van
jaar tot jaar. Tot op heden is hiervan steeds sprake geweest.
Doelstelling
Het geven van medische adviezen aan schepen op zee. Hiermee
wordt voldaan aan een overheidsverplichting zoals deze is vastgelegd 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 hulpverlening aan boord van schepen, een voor zeevarenden kosteloze
radio medische adviesverlening te garanderen gedurende 24 uur
per dag”. Praktisch voordeel van de RMD binnen de KNRM organisatie is de gemakkelijke 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 schipper van de KNRM verplicht vooraf de arts RMD
te consulteren.
Uitvoering
De praktische uitvoering is in handen van vijf BIG geregistreerde
artsen die allen beschikken over een nautische achtergrond. In
2008 bestond een vacature voor een RMD arts.

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 “stationsmodel”.
De artsen RMD worden daarin gezien als de bemanning van een
reddingsstation, als plaatselijke commissie (het dagelijks bestuur
van een reddingsstation) is er 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 protocollen gehanteerd zoals deze zijn vastgesteld door het Nederlands
Huisartsen Genootschap. Zo nodig vindt consultering van externe
deskundigen plaats bijvoorbeeld specialisten in het
Havenziekenhuis te Rotterdam. Beperking van de mogelijkheden
c.q. ad hoc improvisatie kan worden opgelegd door specifieke
omstandigheden (de locatie van het schip, de mogelijkheden aan
boord, taalbarrière etc.).
Kwaliteitsbeleid
Intercollegiale toetsing wordt gerealiseerd door het maken van
een verslag van ieder contact/advies, hetgeen wordt verzonden
naar de artsen RMD en naar de Medische Commissie. Deze laatste
is verantwoordelijk voor de voorlichting aan de Directie van de
KNRM inzake de kwaliteit van de uitvoering van de Radio
Medische Dienst. Onduidelijkheden of knelpunten worden onderling besproken en worden zo nodig onderwerp gemaakt van vergaderingen van de Medische Commissie en de RMD artsen, die in
principe drie maal per jaar plaatsvinden.

Probleem bij de kwaliteitsbewaking is het feit dat door de aard
van de situatie er zeer frequent sprake is van een zogenaamde
open eind constructie. Terugkoppeling van de verdere gang van
zaken rond de patiënt is in de praktijk vaak moeilijk te realiseren.
Voor het kwaliteitsbeleid op langere termijn is dit een belangrijk
item waarbij voor de oplossing hiervan gedacht moet worden aan
verdergaande internationale samenwerking. Hiertoe is er ook contact met de International Maritime Health Association (IMHA),
waarbij tot nauwe samenwerking is besloten.
Betrokkenheid gebruikers
Hiertoe bestaat een Adviescommissie RMD waarin zitting hebben:
de Kustwacht, Marine, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
de KNRM, vertegenwoordigers van de scheepvaart als de
Redersvereniging, Federatie van Visserijverenigingen etc. Deze
Commissie is in 2008 eenmaal bijeengeweest.

Acuut hartinfarct
IJmuiden - 27 april 2008

De dienstdoende RMD-arts probeerde op verzoek van het
Kustwachtcentrum in contact te komen met de kapitein van de
tweemaster Alexander van Humboldt. Omdat dit moeizaam verliep en het een patiënt met hartproblemen betrof, nam de arts
geen enkel risico en stuurde de reddingboot Koos van Messel met
ambulancepersoneel naar de opgegeven positie, 28 mijl noordwest van IJmuiden. Het ambulancepersoneel werd overgezet en
toen de patiënt (vrij) stabiel was, werd hij overgenomen en met
spoed naar de vaste wal gebracht. Een gereedstaande ambulance
bracht hem naar het ziekenhuis in Alkmaar.
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Klachtenbehandeling
Er bestaat een Klachtenregeling met een onafhankelijke klachtencommissie. Over het jaar 2008 werden geen klachten ingediend.
Overzicht 2008
Radio Medische Dienst
Aantal eerste consulten
Aantal vervolgconsulten
Totaal

2008
543
186
729

2007
517
110
627

Samenstelling Medische Commissie:
Dr. W.F. van Marion, voorzitter
Dr. P.K.H. Hut, secretaris
Hoofdfunctie: Chirurg Martini Ziekenhuis te Groningen
Prof. dr. J.J.L.M. Bierens MCDM, lid
Hoofdfunctie : Hoogleraar urgentiegeneeskunde,
Afd. Anesthesiologie VU medisch centrum
Nieuw communicatiesysteem
De Radio Medische Dienst heeft in 2008 een nieuw systeem voor
de afhandeling van radio medische adviezen in gebruik genomen.
De voorbereiding heeft in 2007 plaatsgevonden. Vanwege het
beëindigen van de telex-service door KPN is ook de communicatie
tussen LES Burum, de Kustwacht en de artsen gewijzigd. Het tota-

le systeem, communicatie en informatie, wordt volledig via het
internet bestuurd met een interface naar INMARSAT. Het vastleggen van de radio medische adviezen is hiermee verbeterd en vereenvoudigd. Ook is aansluiting gezocht bij standaarden die in
Nederland gelden voor andere vormen van telemedicine.
Artsen
Vanwege het vertrek van twee artsen zijn nieuwe artsen aangetrokken. Er is één arts aangesteld en ingewerkt, de tweede
nieuwe arts wordt in 2009 aangesteld.
Advisering Turkse RMD
De Turkse regering heeft Nederland verzocht assistentie te verlenen bij het opzetten van een Radio Medische Dienst in Istanbul.
Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit verzoek neergelegd bij de KNRM. In 2007 is dit project voorbereid en is het
projectvoorstel door Economische Zaken goedgekeurd. De kosten
van dit project (maximaal € 300.000,-) worden gedragen door
het Ministerie van Economische Zaken. Voor de RMD van de
KNRM is het nuttig om haar kennis en kunde op deze wijze te
kunnen delen en daarmee ook zelf kwaliteit en kennis te kunnen
borgen. In het project zijn Europese standaarden afgesproken.
Twee artsen van de RMD en de International Maritime Health
Association (IMHA) zijn bij dit project betrokken. Het contract is
op 27 oktober 2008 getekend. Het project moet in december
2009 gereed zijn en wordt afgesloten met een symposium in
Istanbul onder de vlag van de IMHA met als onderwerp Maritime
Telemedicine.
Project breedband haven en binnenvaart
De RMD is betrokken geweest bij een project ten behoeve van de
binnenvaart en de Rotterdamse haven. Daarin werd gekeken of
breedbandtoepassingen gebruikt kunnen worden om medisch
advies toegankelijk te maken voor de binnenvaart en voor zeevarenden die afgemeerd liggen in de Rotterdamse haven. Dit
project werd geïnitieerd door Nederland Breedband, die ook de
projectleider en de begroting levert. Samenwerkingspartners
waren onder andere KPN, Rotterdams Havenziekenhuis,
Koninklijke Schuttevaer en het Rotterdamse Havenbedrijf. Er
waren voor de RMD van de KNRM geen kosten aan verbonden.
Project is echter vanwege onvoldoende draagvlak door Nederland
Breedband beëindigd.

Beroepszeelui kunnen het gehele jaar door
rekenen op reddingboothulp
Scheveningen - 24 oktober 2008
Wind: W 4

Een opvarende van het zeeschip Target was van vier meter hoogte
in een tank gevallen. De man was hierbij zwaar gewond geraakt.
Mede-bemanningsleden slaagden erin de man aan dek te hijsen,
maar vanwege de vele letsels van de man besloot de kapitein contact te zoeken met een arts van de Radio Medische Dienst. Die
adviseerde direct tot een medische evacuatie (kortweg Medevac).
De Target lag voor anker in het ankergebied 6 mijl noordwest van
Scheveningen. En dus werden schipper Jaap Pronk en de bemanning van de reddingboot Kitty Roosmale Nepveu gealarmeerd.
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Aangekomen bij de Target zette schipper Pronk enkele opstappers
over op het zeeschip. Die kwamen tot de ontdekking dat de man
er veel slechter aan toe was dan aanvankelijk gedacht. De 55-jarige Litouwer had gebroken ribben, pijn in borst en rug, een
beschadigde arm en een hoofdwond. De opstappers brachten een
nekkraag aan en legden de man vervolgens voorzichtig op de speciale KNRM-brancard. De redders lieten de brancard langs speciale
lijnen naar beneden zakken tot op de manoeuvrerende reddingboot. De reddingboot nam haar eigen bemanningsleden terug,
waarna met spoed de terugreis werd aanvaard. Op de reddingbootsteiger werd de patiënt overgedragen aan medewerkers van
de GGD. Die brachten het slachtoffer naar het Westeinde
Ziekenhuis.

Materieel verslag
Investeringen in reddingboten 9 meter - Arie Visserklasse
De Arie Visser voor het reddingstation Scheveningen is in juni in
dienst gesteld, de Arie Visser voor het reddingstation Stellendam
wordt in 2009 opgeleverd, oorzaak is vertraging bij de werf
vanwege personele onderbezetting.

De klasse voldoet op alle punten aan de verwachtingen van de
bemanningen, die er een groot vertrouwen in stellen. De geprognosticeerde levensduur is 25 jaar maar net zoals bij de Valentijn
klasse is er geen ontwikkeling in het zicht, die een betere boot
zou opleveren. TU Delft is enige jaren geleden een studie begonnen naar de mogelijke opvolger van de Arie Visserklasse. In 2009
worden plannen ontwikkeld voor een verbeterd ontwerp van de
Arie Visser klasse.
Investeringen in reddingboten 6,5 en 7,5 meter - Atlanticklasse
In 2008 zijn twee reddingboten van het type Atlantic 75 geleverd.
De Baron van Lynden is in juni op het reddingstation Ouddorp in
dienst gesteld als tweede reddingboot voor de Grevelingen, om te
voldoen aan de opschalingsnorm naar 25 geredden binnen één
uur en drie kwartier.
In november is de Dolfijn, geschonken door de stichting Heldender-Zee Fonds “Dorus Rijkers”, op het reddingstation Petten in
dienst gesteld.

In 2007 is een drietal reddingboten van het type Atlantic 21 door
de RNLI geleverd, die in 2008 in dienst zijn gesteld. Eén ter vervanging van de reddingboot Rien Verloop (1996) op station
Enkhuizen. Eén als toevoeging aan de reservevloot. De derde boot
gaat naar Aruba ter vervanging van de reddingboot Jacoba
Elisabeth, die door de KNRM in bruikleen was gegeven, maar op
Aruba niet werd ingezet. De Jacoba Elisabeth is inmiddels terug
gebracht naar Nederland en ligt te koop.
Investering in persoonlijke veiligheidsmiddelen
Naast alle middelen en instrumenten aan boord van onze reddingboten, gericht op de veiligheid van de bemanning, vormen de
persoonlijke veiligheidsmiddelen de laatste houvast bij een man
overboord situatie. In de afgelopen jaren is de combinatie overlevingpak, reddingvest en flitslicht levensreddend gebleken. Sinds
enige jaren beproeft de KNRM met toenemend succes verschillende zogenoemde personal locater beacons (PLB) die een radiosig-

naal uitzenden waardoor de reddingboot een man overboord
direct zelf kan lokaliseren.
In 2008 zijn de functionele eisen, die aan al deze veiligheidsmiddelen worden gesteld, opnieuw geformuleerd. Enerzijds omdat de
in 30 jaar opgedane ervaringen dat vragen, anderzijds zijn er nu
materialen en middelen op de markt die meer mogelijk maken.
Het behouden en vergroten van het vertrouwen van bemanningen
is hierbij essentieel. Het doel is vervolgens een goede combinatie
overlevingpak, reddingvest, flitslicht en PLB te selecteren, waarvan
na een ruime beproevingsronde op stations zal worden besloten
deze in één keer over de gehele vloot te verstrekken. De investering bedraagt circa één miljoen euro. In 2008 zijn de eerste prototypen gemaakt. De investering in nieuwe pakken is doorgeschoven naar eind 2009.
Verlenging technische levensduur reddingboten en
noodzakelijke reservevloot
Het aantal reserveboten van het type Float 500 en de afnemende
kwaliteit ervan maakte het noodzakelijk een plan op te stellen
voor het verlengen van de levensduur of voor gehele vervanging,
omdat de Float 500 als tijdelijke oefenboot en als bijboot op
reddingstations een steeds belangrijker functie vervult.

De Valentijnklasse telt 17 boten waarvan de zes oudsten inmiddels
14 jaar operationeel zijn. De technische dienst heeft in 2008 een
levensduur verlengend programma opgesteld voor de Valentijns,
ten aanzien van de aandrijflijn, waterjets, assen en motoren,
vanwege de verminderde verkrijgbaarheid van onderdelen en de
functionaliteit (standaardisatie) ten opzichte van de nieuwere
reddingboten.
De bemanningen hebben een groot vertrouwen in de prestaties
van de Valentijnklasse. Daarnaast is er geen enkele scheepsbouwkundige ontwikkeling zichtbaar die de huidige Valentijnklasse in
kwaliteit of functionaliteit zou doen verbeteren. Tevens zijn voor
de Valentijns grote investeringen in de huisvesting en de speciale
lanceervoertuigen gedaan, die genoeg reden waren om een
dergelijk levensduurverlengend programma op te zetten.
Er is een analyse gemaakt van het varende en rijdende materieel
om vast te stellen welke onderdelen in de toekomst minder

Kiellegging nieuwe reddingboot Stellendam
Hindeloopen - 15 Maart 2008

Onder grote belangstelling werd de feestelijke kiellegging van de
nieuwe reddingboot van het type Arie Visser gevierd. Deze boot
zal eind 2009 in dienst worden gesteld op station Stellendam ter
vervanging van de huidige reddingboot Prinses Margriet. Op de
werf Aluboot in Hindeloopen waren naast de schenker de heer
Ruigrok, zijn vrouw en kinderen, een groot deel van de bemanning en Plaatselijke Commissie van station Stellendam aanwezig.
De vrouw van de schenker, mevrouw Ruigrok, plaatste symbolisch,
met hulp van een kraan, het laatste stuk van de kiel op de juiste
plek. De naam van de nieuwe reddingboot wordt “Antoinette”,
naar de echtgenote van de schenker.
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Investeringen in onroerend goed
Enkhuizen was het laatste reddingstation van de KNRM zonder
volwaardig eigen bemanningsverblijf. Het reddingsmateriaal lag in
een zeecontainer. De reddingboot Rien Verloop lag in de open
lucht afgemeerd, hetgeen de onderhoudstoestand van de boot
negatief beïnvloedde. In 2008 is in samenwerking met de
Compagnieshaven in Enkhuizen een bemanningsverblijf en een
boothuis gebouwd. De reddingboot Watersport KNWV ligt nu aan
een steiger in het Krabbersgat.

verkrijgbaar zijn. Dat betekent dat er alternatieven zijn gezocht
voor de betreffende onderdelen, anderzijds is een beperkt aantal
onderdelen in voorraad genomen. Hierbij is het kapitaalbeslag
afgezet tegen de risico’s voor de operationele beschikbaarheid.
De reservevloot heeft een omvang die aansluit bij de behoefte in
het onderhoudsprogramma van de operationele vloot. Hiervoor
zijn twee reddingboten van het type Johannes Frederik noodzakelijk. Er is tevens één Valentijn beschikbaar en twee reddingboten
van het type Atlantic 75. Ook werden twee Antjeklasse reddingboten ingezet als reserveboot. De Engelina is tijdelijk uit de reservesterkte gehaald om in te zetten op het nieuwe reddingstation
Dordrecht. Deze reservecapaciteit komt later terug.
Investeringen in voertuigen
De afgelopen jaren zijn alle wippertrucks vervangen door compleet ingerichte Kusthulpverleningsvoertuigen (KHV). Deze KHV’s
zijn inzetbaar voor alle hulpverleningen inclusief gewondenvervoer
op het strand en in de duinen. Voorts zijn alle communicatiehulpmiddelen aanwezig om de strandreddingboot te kunnen ondersteunen. Bij een aantal voertuigen is de laadruimte anders ingericht zodat ook de gehele wipperuitrusting een vaste plaats aan
boord heeft. De negen voertuigen die hiervan nog niet zijn voorzien worden niet meer omgebouwd, omdat in 2008 is besloten
het lijnwerp- en wippertoestel af te stoten, waardoor veel materiaal in de truck komt te vervallen.
Ten behoeve van de nieuwe Atlantic 75 reddingboot voor Petten is
een zogenoemde DoDo lanceeraanhanger aangeschaft. De benodigde waterdichte tractor is in 2007 al beschikbaar gekomen.

Doop Engelina
IJmuiden - 22 mei 2008

Reddingboot Engelina werd in IJmuiden gedoopt door mevrouw
Engelina Roodhart. Als trouwe donateur draagt zij de KNRM al
jaren een warm hart toe. De Engelina is van het type Atlantic 21
en werd aangekocht bij de Britse zusterorganisatie van de KNRM,
de RNLI. Het type Atlantic 21 is een beproefd model waarvan de
KNRM al eerder zeven reddingboten in de vaart nam. De reddingboot werd gestationeerd op reddingstation Dordrecht.
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Het boothuis van Lemmer wordt verbouwd om het bemanningsverblijf te vergroten ten gunste van de uitgebreide groep vrijwilligers. De bootstalling voor de Wouter Vaartjes wordt verplaatst en
vergroot voor een toekomstige grotere reddingboot. Het verbouwde boothuis wordt opgeleverd in april 2009. De hiervoor
benodigde investeringen zijn doorgeschoven.
Het reddingstation Ouddorp is uitgebreid met een tweede
reddingboot van het type Atlantic 75, de Baron van Lynden,
die in de Grevelingen in het drijvende boothuis Willemijntje
(ex-Lauwersoog) is geplaatst. De infrastructuur voor en rond dit
boothuis is door de overheid in 2007 volledig betaald.
Het bestaande boothuis in Ouddorp is uitgebreid met een aanbouw zodat er ruimte ontstaat voor het stallen van de in 2007
aangeschafte bootwagen/tractor combinatie en tevens voor een
opslag/werkplaats voor de regiomonteur.
De reddingboot Narwal van Hindeloopen ligt weliswaar op een
zogenaamde hefsteiger, maar onbeschut in weer en wind.
Huisvesting voor de Narwal is in 2008 niet gerealiseerd. De
procedure met de gemeente loopt nog.
Het bemanningsverblijf van Stellendam wordt vergroot door een
aanbouw. Reden is dat het bemanningsverblijf in het drijvende
boothuis aan de binnenkant van het Haringvliet is komen te
vervallen. Er wordt nu gewerkt vanuit één locatie waarbij de
bemanning verdeeld over twee boten als één ploeg kan optreden.
Aanvang van de verbouwing vond plaats in september 2008.
De oplevering zal in april 2009 zijn.

Periodiek onderhoud
De beschikbaarheid van reddingboten wordt beïnvloed door de
omvang en de duur van met name het programma voor groot
onderhoud. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van
bedrijfstijd onder invloed van de keuringsintervallen, die zijn
opgelegd door het klassebureau ABS, dat toezicht houdt op de
technische staat van het varend materieel. Dit betekent dat het
groot onderhoud een afspiegeling is van het eertijds gevolgde
nieuwbouwprogramma. Het beperken van de duur van groot
onderhoud is al jaren een onderwerp geweest voor onder andere
afstudeerders van opleidingsinstituten. De resultaten ervan zijn
beperkt.

Gegeven de zeer beperkte ruimte aan boord van een reddingboot
en de vereiste hoge betrouwbaarheid, dienen vrijwel alle onderhoudswerkzaamheden in een aaneengesloten periode plaats te
vinden. Door de beperkte ruimte kan er maximaal tegelijkertijd
door vier of vijf man aan boord van een Arie Visserklasse worden
gewerkt. Voorts zijn componenten vaak alleen dan bereikbaar
indien andere delen zijn uitgebouwd. Inspectie van leidingwerk en
appendages is alleen mogelijk na demontage. Om deze reden
wordt voortdurend bezien of verhoging van de materiaal kwaliteit
hierbij soelaas kan bieden. Bij de hoge loonkosten is dat alleszins
de moeite waard. Voorbeelden zijn gebruik van titanium koelers in
plaats van koperen en gebruik van kunststof koelwaterleidingen in
plaats van metalen leidingen.

motoren wordt verlengd van 4 naar 6 jaar als gevolg van de betere
kwaliteit van de boten en de droge huisvesting ervan.
In 2008 is de Koopmansdank in groot onderhoud geweest bij
De Haas in Maassluis. De Wiecher en Jap Visser-Politiek, de
Adriaan Hendrik en de Watersport KNWV zijn in groot onderhoud
geweest, waarbij de werf Habbeké in Volendam zich strikt aan
doorlooptijd en budget heeft gehouden. Het groot onderhoud
aan de Winifred Lucy Verkade Clark op de werf van Habbeké is
gereed in januari 2009. De Jan van Engelenburg is in onderhoud
geweest bij De Haas in Maassluis en gereedgemaakt voor het
reddingstation Hansweert. De Dorus Rijkers is in groot onderhoud
geweest bij Kuipers in Woudsend, waarbij ook de motoren zijn
vervangen. Het groot onderhoud van de Jan en Titia Visser is
uitgesteld tot begin 2009.

Aan de revisie van een Valentijnklasse boot wordt 1500 manuur
besteed. Een Arie Visserklasse kost 2000 manuur. De revisie buiten de boot van grote delen zoals motoren is nergens een kritisch
pad in de doorlooptijd. Schilderonderhoud is dat bijvoorbeeld
wel. Naast andere voordelen van het kaal laten van de aluminium
boten is te verwachten dat groot onderhoud aan een niet geschilderde boot de doorlooptijd met enkele weken, afhankelijk van de
onderhoudstoestand, zal verkorten. Dit gebeurt vanaf 2009 (Uly
van Westkapelle). De nu vaak gemaakte keuze om geschilderde
boten kaal te halen verhoogt de doorlooptijd eenmalig.
Aparte aandacht is er geweest voor het groot onderhoud van de
Atlantic 75’s en 21’s. De onderhoudsperiode wordt verlengd van 2
naar 3 jaar met ingang van 2009, de standtijd van de buitenboord

Redden in vreemde omgeving
Den Oever - 23 februari Wind: ZO 3

Eigenlijk was de reddingboot Annie Poulisse onderweg na een
‘knippen en scherenbeurt’ van de werf naar huis toen de havendienst van Den Oever, vlak na het verlaten van de sluis, de
reddingboot uit Zandvoort aanriep. In de sluiskom lag al enige tijd
een visbootje voor anker en de havendienst vroeg of de reddingboot even een kijkje wilde nemen. Toen ze langzij kwamen bleek
dat de stalen vlet WR 332 weliswaar voor anker lag, maar dat de

accu van de buitenboordmotor dienst weigerde. Dat maakte dat
de jonge opvarenden niet anker op konden. De bemanning van de
Annie Poulisse besloot de vlet op sleeptouw te nemen en naar de
vissershaven van Den Oever te brengen.
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De volgende Atlantics zijn in groot onderhoud geweest in de
werkplaats: Edzard Jacob, Huibert Dijkstra, Maria Paula, Hendrik
Jacob, Wouter Vaartjes en John Stegers. Er werden modificaties
en/of reparaties uitgevoerd aan de Corrie Dijkstra-van Elk, Narwal,
Willemtje en Koen Oberman. De nieuwe Baron van Lynden en
Dolfijn werden vaarklaar gemaakt.
De werkplaats heeft de volgende Float 500 rubberboten groot
onderhoud gegeven: Meun, Steur, Tonijn, Leng en Beluga. De
Floats zijn vooral reserve en oefenboten geworden maar het groot
onderhoud loopt normaal door. Tevens is door het vele kort
durende gebruik als oefenboot het aantal wisselingen groter en
daarmee het aantal controles in de werkplaats evenals het aantal
transporten. Daarnaast is de Forel afgestoten wegens einde
levensduur en is de Abt vaarklaar gemaakt.
Een piek in het onderhoudsschema kan niet ontlopen worden.
Dit betekent een extra financiële belasting. In het onderhoudsprogramma wordt kritisch gekeken naar verplichtingen in het
kader van de ABS-classificering.
Drie tractoren zijn in groot onderhoud geweest. Het gaat om de
waterdichte tractoren van Petten en Katwijk aan Zee, de tractor
van Terschelling Paal 8 heeft een nieuwe roestvrij stalen cabine
gekregen.
Reparaties
Alleen het groot onderhoud is gepland; de overige activiteiten, die
vaak met prioriteit dienen te worden verricht, zijn onvoorzien. In
de werkplaatscapaciteit kan hier slechts ten dele rekening mee
gehouden worden hetgeen het aanhouden van de planning van
groot onderhoud niet ten goede komt.
Het repareren en opknappen van allerhande materieel, vaak inventaris van boten die in groot onderhoud zijn bij werven en intern,
vergt daarnaast een voortdurende inspanning (capaciteit) van een
lage complexiteit.

Logistiek/werkplaats
Onder logistiek wordt verstaan de bevoorrading van de stations
met reservedelen en verbruiksgoederen, en het bevoorraden van
de werkplaats en van de scheepswerven, die groot onderhoud
verrichten. Een deel van de verwerkte materialen worden door de
KNRM aan de werven toegeleverd. Daarnaast is er een uitgebreid
circuit van reparatieopdrachten van retour gekomen defecte
materialen en apparaten van de vloot.
Het proces van intern bestellen en inkopen is verder verbeterd.
Enerzijds door de voorraden, die erg beperkt zijn, op basis van
goede afspraken met leveranciers verder te balanceren: soms
meer, soms minder. Anderzijds door de kwaliteit van de inkoopopdrachten verder te verbeteren. Hierin is de afgelopen jaren al
goede voortgang gemaakt.
Per jaar worden enkele duizenden bestellingen van reddingstations verwerkt en omgezet in leveranties en inkoop opdrachten.
Een verbeterd inkoopsysteem wordt naar verwachting vanaf 2009
geïntroduceerd. Hierin zullen gemaakte (prijs)afspraken met onze
leveranciers direct toegankelijk worden bij elke bestelling.

De werkplaats wordt zoveel mogelijk vrijgehouden van het logistieke proces. De werkzaamheden hier richten zich op het groot
onderhoud en reparatie van alle boten kleiner dan 10 meter. Het
gaat hierbij om een vloot van ruim 35 boten. Deze worden altijd
vervangen door reserveboten die, telkens bij uitgifte en inname
gecontroleerd worden. Het in huis plegen van groot onderhoud
aan de Valentijnklasse is een te grote aanslag gebleken op de
capaciteit. De werkplaats verricht namelijk naast haar reguliere
werk, allerhande servicediensten en ongeplande werkzaamheden
die bij de aard van het reddingwerk horen.

Modificaties
De uitvoering van modificaties loopt enigszins achter. Er staan nog
21 modificaties open welke op 75 boten moeten worden aangebracht. Deze zullen in de eerste helft van 2009 zijn uitgevoerd
Het inzetten van leveranciers wordt uit kostenbesparing zoveel
mogelijk beperkt. Het gaat hierbij om functionele aanpassingen.

Reddingboot Dolfijn in dienst op Petten
Petten - 8 november 2008

Reddingstation Petten vierde de doop van de reddingboot Dolfijn.
De boot werd mede mogelijk gemaakt door een ruimhartige
schenking van de Stichting Helden der Zee Fonds “Dorus Rijkers”.
Mevrouw E.M. Dragt-Overberg, echtgenote van de voorzitter van
de Stichting, voerde de doopplechtigheid uit. Omdat de nieuwe
boot groter is dan de oude en wordt gelanceerd met een trekker,
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werd een schuur tegenover het bestaande boothuis gebouwd.
De heer Morsch, wethouder van de gemeente Zijpe, onthulde de
naam van het nieuwe verblijf voor de combinatie trekker, bootwagen en reddingboot: de Reddingsloods. In het boothuis
R.J. Verweij blijft het bemanningsverblijf en het kusthulpverleningsvoertuig staan.

Opslagruimte binnen en buiten
In 2008 heeft de KNRM 1700 m2 kadeterrein overgedragen gekregen van Zeehaven IJmuiden, waarvoor de KNRM een bouwvergunning heeft voor een opstal. Dit terrein is vrij beschikbaar in de
tweede helft van 2009. Een bouwvergunning is inmiddels afgegeven voor een bouwwerk tot 13 meter hoog. In de meerjarenbegroting is nog niet in nieuwbouw voorzien.
Ter vervanging van de huidige, gehuurde, opslagcapaciteit in de
nabijheid van de werkplaats wordt de ontwikkeling voorzien van
een opslagplaats voor vrijwel al het reserve materieel en grote
reservedelen, motoren, rupstracks enz. Boven deze opslagruimte
wordt kantoorruimte ontwikkeld voor eigen gebruik of voor
verhuur aan derden, ter dekking van de exploitatiekosten van dit
gebouw. Deze plannen worden in 2009 verder ontwikkeld.

Controlelijsten actualiseren
Controlelijsten voor de reddingboten van het type Arie Visser,
Johannes Frederik en Valentijn zijn geactualiseerd en beter
hanteerbaar gemaakt voor schippers en motordrijvers. Het project
wordt ondersteund door stagiaires/afstuderenden van het
Scheepvaart en Transport College te Rotterdam, die een eerstelijns
onderhoudsysteem ontwierpen in samenspraak met de TD-inspectie en reddingstations.
Centraal Informatie Systeem (CIS)
De technische dienst heeft in 2008 een start gemaakt met het
invullen van de technische module van het Centraal Informatie
Systeem (CIS). Dit zal voornamelijk gebruikt worden voor
functionele toepassingen, zoals periodieke keuringen, onderhoud, oliemonsters en voor registratie van serienummers van
apparatuur.
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Communicatie en fondsenwerving
De Redding Maatschappij vervult een hulpverleningstaak op zee,
vergelijkbaar met de brandweer en de ambulancedienst aan de
wal. Die laatste twee kunnen voor wat betreft de continuïteit en
het optimaliseren van de kwaliteit terugvallen op de financiële
steun van de overheid. De KNRM kiest bewust voor een financiering zonder overheidssteun. In plaats van door de belastingbetaler
wordt de KNRM ‘onderhouden’ door personen en instanties die
de Redding Maatschappij een warm hart toedragen. Ook burgers
die betalen, maar dan vrijwillig.
Donateurscontacten
De KNRM stuurt vier keer per jaar een verslag van de activiteiten
aan de Redders aan de wal. Dit blad “De Reddingboot” wordt
zeer gewaardeerd en is het belangrijkste contactorgaan met de
achterban. Internet neemt echter een steeds belangrijker plaats in.
Via de website wordt dagelijks actueel nieuws toegevoegd, dankzij de inspanningen van vrijwilligers op de reddingstations. Via de
website, per telefoon en per post kunnen donateurs reageren op
gebeurtenissen. Het aantal positieve reacties op mailings, bedankbrieven en activiteiten voor donateurs is een goed bewijs van de
betrokkenheid van de Redders aan de wal. Eénmaal per jaar ontvangt iedere Redder aan de wal een verzoek voor een jaarlijkse
bijdrage. Een half jaar later volgt een tweede verzoek aan donateurs die op het eerste verzoek niet hebben gereageerd.
Betrokkenheid donateurs
De jaarlijkse Reddingbootdag, waar donateurs worden uitgenodigd kennis te maken met de KNRM, levert niet alleen veel waardevolle reacties op van donateurs. Het is een uitgelezen manier om
informatie te geven en te ontvangen. In 2008 zijn alle trouwe
donateurs, die de KNRM inmiddels 50 jaar steunen, uitgenodigd
voor een speciale ontvangst. De persoonlijke blijk van waardering
voor deze trouwe aanhang wordt bijzonder gewaardeerd, getuige
de vele schriftelijke reacties. Redders aan de wal die 25 jaar of 40
jaar de KNRM steunden, ontvingen een schriftelijke dankbetuiging.
CBF keurmerk
Bij de beoordeling ter verkrijging van het CBF keurmerk voor goede
doelen wordt de kwaliteitsborging meegewogen in de bepalingen
hoe efficiënt de gedoneerde gelden worden aangewend voor het
reddingwerk. Herkeuring van het CBF keurmerk voor de KNRM heeft
in 2008 plaatsgevonden en leverde een verlenging op tot 2013.

Dialoog met belanghebbenden
Redden op zee is een specialiteit van de KNRM. Om die te kunnen
verbeteren is overleg met belanghebbenden essentieel. Het overleg is constructief en streeft naar verbeteringen in hulpverlening,
veiligheid op het water, alarmering, communicatie en coördinatie.
Jaarlijks, of zo vaak als nodig, hebben vertegenwoordigers van de
Redding Maatschappij contact met:
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Nederlandse Kustwacht
- Koninklijke Marine
- Veiligheidsregio’s
- Regionale Alarmcentrales
- Brandweer, Politie en Ambulancediensten
- Reddingsbrigades Nederland
- Rijkswaterstaat
- Bergingsmaatschappijen
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Het Watersportverbond en watersportverenigingen
- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
- Medisch Adviseur Scheepvaart
- Federatie van Visserijverenigingen
- Redersvereniging voor de Zeevisserij
- Federatie van Werknemers in de Zeevaart
- Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken
- Vereniging voor Beroepschartervaart en historische vaartuigen
Bedrijfsleven
De KNRM onderhoudt goede contacten met bedrijven. In de eerste plaats omdat veel werkgevers hun werknemer als vrijwilliger
bij de KNRM beschikbaar stellen. Zonder deze gewaardeerde
medewerking vaart een reddingboot niet uit. Veel reddingstations
bieden werkgevers de mogelijkheid om kennis te maken met het
vrijwilligerswerk van hun medewerker. In de tweede plaats om
vanuit leveranciers, die de KNRM voorzien van goederen, ook giften in natura of kortingen te ontvangen. Sommige leveranciers
bieden hun expertise aan zonder kosten.
Echte sponsoring begint de KNRM nu ook te ontvangen. In 2008
werden hierover afspraken vastgelegd met Venturn BV in Breda en
Boskalis uit Papendrecht.

De beste redders staan aan wal!
Dit werd de titel van de nieuwe reclameboodschap, die de KNRM
vanaf het voorjaar van 2008 uitzond. De twee reclamespots zetten de donateurs van de KNRM, die de titel Redder aan de Wal
dragen, centraal. Zij worden bedankt door de drenkeling en de
redders. De KNRM had tot nu toe geen gebruik gemaakt van uitgebreide reclamecampagnes. Na reddingen, bij storm of bij de
ingebruikname van nieuwe reddingboten, krijgt de KNRM doorgaans veel aandacht in de media, maar in deze artikelen en programma’s wordt weinig stilgestaan bij het karakter van de KNRM
als fondsenwervende organisatie. Om het fondsenwervende
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karakter van de KNRM op een bijzondere manier bekend te maken
is deze televisiereclame campagne gestart. In het voorjaar werden
de televisiespots ondersteund door radiospots.

Media
In 2008 is de pers actief benaderd met persberichten over hulpverleningen, ontwikkelingen binnen de KNRM en evenementen op
reddingstations. Voor veel berichten wordt gezorgd door de plaatselijke vrijwillige PR-coördinatoren op de reddingstations. Via hun
netwerk komen veel berichten op de juiste plek en zijn verhalen
over de resultaten van de reddingstations terug te lezen op de
website.
Internet
Dankzij het regelmatige nieuws dat te lezen valt op de website
www.knrm.nl komen veel bezoekers geregeld terug. 60.000
bezoekers per maand surften over de webpagina’s van de KNRM.
Veelal op zoek naar actueel nieuws en achtergrondinformatie. De
nieuwe structuur van de website geeft meer aandacht voor fondsenwerving, maar laat het resultaat in reddingen de boventoon
voeren. Veel nieuwe donateurs gebruikten de website om zich aan
te melden als Redder aan de wal. Steeds meer donateurs gebruiken de website om artikelen uit de Reddingwinkel te bestellen. De
website zal in de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen
in de communicatie met donateurs.

Werving van nieuwe Redders aan de wal
In 2008 werden 4.990 nieuwe Redders aan de wal geworven en
werden er 2.988 uitgeschreven. Een netto groei van 2.002 (2,47%)
Redders aan de wal. Het totaal aantal donateurs is 82.896. Voor
de komende jaren, tot en met 2010 is een plan opgesteld om
gefaseerd te komen tot een totaal donateursbestand van 100.000
Redders aan de wal. Ambitieus, maar noodzakelijk. Alle extra
inspanningen tot 2010 zijn gericht op het vergroten van de
inkomsten uit fondsenwerving naar 70% van de totale exploitatie.
Donateurswerving ten opzichte van voorgaande jaren:
2002

Aanwas
Verlies
Saldo

2003

2004

2.210 3.666 4.700
2.538 1.950 2.625
-328 .76 2.075

2005

2006

5.029 4.082
2.539 1.909
2.490 2.73

2007

2008

3.646 4.990
1.646 2.988
2.000 2002
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Het verlies aan donateurs is voornamelijk een gevolg van overlijden en verhuizen (zonder verhuisbericht). Het achterhalen van verhuisde donateurs is niet eenvoudig. Zo’n 75% van de zoekgeraakte adressen van donateurs kan niet meer worden achterhaald.
Donaties
In 2008 nam het aantal donateurs toe met 2,47%. De gemiddelde
bijdrage van betalende donateurs steeg t.o.v. 2007 met 6,9%
naar € 27,36. De totale opbrengst aan donateurbijdragen steeg
met ruim € 85.000,- tot € 1.825.000,-. Dit is voornamelijk het
gevolg van het toenemende aantal doorlopende machtigingen
voor donaties.

Voor het verkrijgen van extra inkomsten uit fondsenwerving werd
in 2008 een extra gift gevraagd van donateurs voor de nieuwe
reddingstations Hansweert en Dordrecht. Voor het reddingstation
Enkhuizen werd actie gevoerd voor vervanging van de reddingboot Rien Verloop.
Reddersgala voor het Reddersfonds
In 2008 werd het vierde Reddersgala georganiseerd in samenwerking met het Kurhaus in Scheveningen. Het Gala bracht
€ 527.200,- op voor het Reddersfonds. Een recordbedrag!
In dit fonds zijn ook de bijdragen van het gala in 2006 en 2007
gestort. De rendementen van dit Fonds op naam zullen worden
besteed aan de exploitatiekosten die verbonden zijn aan de
vrijwilligers. Het fonds is inmiddels gegroeid tot een kapitaal van
€ 1.156.000,-. Het fonds wordt kosteloos beheerd door Morgan
Stanley.
Nalatenschappen en schenkingen
Voor de bouw van reddingboten en boothuizen en de aanschaf
van reddingmiddelen zijn nalatenschappen voor de KNRM van
oudsher onmisbaar. De Redding Maatschappij vraagt dan ook
geregeld aandacht voor dit onderwerp. Jaarlijks ontvangt de
KNRM gemiddeld 55 nalatenschappen, variërend in omvang. Een
belangrijk aspect bij schenkingen zijn de fiscale voordelen bij het
schenken aan een goed doel en het bestemmen van de schenking
voor de bouw van een reddingboot in het bijzonder. Vooral bij het
schenken “met de warme hand” spreekt het aan persoonlijk

200ste uitgave van De Reddingboot
Na de oprichting in 1824 moest de Redding Maatschappij het nog
87 jaar zonder ‘orgaan’ doen. De eerste De Reddingboot verscheen in februari 1911 met als doel meer informatie te verschaffen aan de donateurs dan alleen via het jaarverslag. De
Reddingboot zou verschijnen “…zoo dikwijls daartoe aanleiding
bestaat, en kosteloos worden toegezonden aan hen, die onze
Maatschappij helpen instandhouden”. Inmiddels is die groep mensen uitgegroeid tot een donateurbestand met meer dan 80.000
sympathisanten. Een deel van hen werd in juni verrast, doordat zij
hoogst persoonlijk De Reddingboot 200 niet per post, maar per
truck of bootwagen thuisbezorgd kregen door de locale vrijwilligers van de reddingstations.
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getuige te kunnen zijn van de verwezenlijking van de wens van de
schenker. De KNRM communiceert hierover met haar achterban,
met het notariaat en financiële planners. De persoonlijke aandacht
voor de schenkers bij leven, draagt bij aan de voldoening die de
schenker beleeft bij het vaststellen van zijn/haar keuze.
In 2008 nam de KNRM deel aan de campagne “Iedereen kan de
wereld iets goeds nalaten”. Een gezamenlijke campagne van
goede doelen, met als voornaamste herkenbaarheid de “Week
van het testament”.
Aandacht geven aan de KNRM en nalatenschappen in een bredere
mediamix is investeren in de toekomst. Concreet wordt gebruik
gemaakt van advertenties, bijeenkomsten op reddingstations in
samenwerking met notarissen en redactionele aandacht in De
Reddingboot en tijdschriften voor geselecteerde doelgroepen.
Donateursbehoud en -contacten
Bestaande donateurs zijn voor de KNRM van grote waarde.
Geregeld contact is noodzakelijk om de band warm te houden.
Het contactorgaan De Reddingboot blijft daarvoor het belangrijkste medium.
De gewenste e-mailnieuwsbrief is nog niet gerealiseerd. In 2009
wordt eerst de koppeling tussen de donateursdatabase en een
nieuwsbrief gemaakt. Bij voorkeur wordt de eerste nieuwsbrief in
april 2009 verzonden.
In 2008 is onderzocht welke mogelijkheden bestaan om De
Reddingboot commercieel te benutten, de kosten van het blad te
verlagen en toch het blad een bredere inhoud te geven. In 2009
zal het blad worden uitgegeven in samenwerking met Media
Partners en wordt gekozen voor een nieuw formaat en een nieuw
bladconcept.
Naamsbekendheid en waardering
De KNRM meet haar naamsbekendheid via de jaarlijkse
Charibarometer, die bekendheid en waardering van goede doelen
ten opzichte van elkaar meet. Daarin is de KNRM in 2008 in
naamsbekendheid gedaald van 4.8 naar 4.6. De waardering voor
de KNRM daalde in 2008 van 8.1 naar 8.0.
De daling is exact gelijk aan de gemiddelde daling die alle goede
doelen in 2008 hebben ervaren.

In 2008 is een naamsbekendheidscampagne ingezet, met een
daaraan gekoppelde wervingsactie in diverse media. Dit diende
twee doelen:
- bredere naamsbekendheid door gebruikmaking van massamedia
- mogelijkheden om de beste responskanalen te bepalen (direct
mail, internet of telefoon).
De campagneperiode startte eind januari en duurde acht weken.
Via print (advertenties), radio en TV werd de KNRM voor het voetlicht gebracht. Aansluitend werden Boot Holland en de Hiswa
gebruikt voor voorlichting en werving onder watersporters.
Het resultaat is onderzocht door TNS Nipo. Een 0-meting voor uitzending van de reclamespots leverde een spontane bekendheid
van 6% op. De meting na de reclamespots wees uit dat de spontane bekendheid van 6 naar 11% was gestegen. Er is echter onvoldoende gebruik gemaakt van wervingsmethoden parallel aan spots.
Interne communicatie
De veranderingen binnen de KNRM moeten op het juiste moment
en in de juiste toon worden toegelicht. Interne communicatie zal
de komende jaren belangrijker worden. Ontwikkelingen gaan snel.
Steeds meer medewerkers en vrijwilligers hebben hiermee te
maken en willen goed geïnformeerd zijn. De juiste communicatie
kan helpen om veranderprocessen tot een goed einde te brengen.
Via www.mijnknrm.nl zal de communicatie interactief worden.
Er wordt actief informatie verstrekt, die ook op andere tijdstippen
voor vrijwilligers beschikbaar is.

Vrijwilligers hebben inmiddels toegang tot MijnKNRM. Het
gebruik wordt verder gestimuleerd. Voor donateurs is toegang tot
MijnKNRM nog niet gerealiseerd. In 2009 wordt gewerkt aan
mogelijkheden voor donateurs om mutaties direct via internet
door te voeren in de database.
Voorlichting en preventie
Een belangrijke manier om bij watersporters bekendheid en aandacht te krijgen is voorlichting en preventie. Veel watersporters
zijn op zoek naar handige tips en kennis op veiligheidsgebied. Het
Zeevastprogramma zal jaarlijks een nieuw thema aansnijden.
In 2008 is het jaarthema Zichtbaarheid goed gebruikt in de media.
De werving hierbij is nog onvoldoende benut. De contacten met
watersportverenigingen worden intensiever, mede dank zij de artikelenservice voor clubbladen en de zichtbaarheid van een jaarthema.
Reddingwinkel uitbesteed
De Reddingwinkel die de KNRM vele jaren als fondsenwervende
activiteit erbij deed is eind 2008 afgestoten. De kosten van
inkoop, voorraad en logistiek waren dermate hoog geworden, dat
de winkel verliesgevend werd. Er is in 2008 samenwerking
gezocht met Telstar Trading (100% dochteronderneming van de
ANWB), die een nieuwe webwinkel voor de KNRM bouwt, die in
2009 van start gaat.

00 jaar Moed, Volharding en Zelfopoffering
Den Helder - 7 augustus 2008

De oud-reddersvereniging Moed, Volharding en Zelfopoffering in
Huisduinen (Den Helder) herdacht de oprichting van deze unieke
Nederlandse vereniging. De herdenking vond plaats in het
Huisduiner kerkje. KNRM voorzitter Van Duyvendijk overhandigde
MVZ-voorzitter Van den Berg de gouden legmedaille ter ere van
het 100-jarig bestaan van de vereniging. Na afloop werd door de
voormalige reddingboot Prins Hendrik een krans in zee gelegd ter
hoogte van Huisduinen. In 1908 werd in Utrecht de vereniging
“Moed, Volharding en Zelfopoffering” opgericht, met als doel

het behartigen van belangen van oud-redders. De eerste afdeling
van de vereniging werd in Den Helder opgericht. De eerste president van deze afdeling was Dorus Rijkers. Hoewel de vereniging
nog zes andere afdelingen heeft gekend is alleen de Helderse
afdeling overgebleven. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit
250 actieve en voormalige redders van reddingstations van de
KNRM uit heel Nederland, alsmede redders die gedecoreerd
werden vanwege reddingen op persoonlijke titel of in dienst van
andere organisaties.
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Financieel verslag 2008
Algemeen
De KNRM heeft sinds 1824 de keuze gemaakt particulieren te vragen het reddingwerk financieel te ondersteunen. Ook in 2008 is
weer gebleken dat een beroep op de Redders aan de wal niet
tevergeefs is geweest. Met hun bijdragen werd ruim 64% van de
noodzakelijke financiële middelen bijeengebracht, dit betekende
een evenaring van het aandeel dat in 2007 werd gerealiseerd. In
absolute zin groeiden de baten uit eigen fondsenwerving zelfs
met 17,3% tot € 9.999.000 Het verhoudingsgetal dat de dekking
van de totale uitgaven aangeeft bleef gelijk aan dat van 2007,
doordat de uitgaven in 2008 ook groeiden en wel met 17% tot
€ 15.525.000. De resterende benodigde middelen zouden overeenkomstig het financiële beleid gedekt moeten worden uit het
behaalde rendement op het belegde vermogen. Deze dekking is in
2008 niet gerealiseerd, waarmee de invloed van de financiële crisis
op onze exploitatierekening zichtbaar wordt.
In plaats van het, volgens het meerjaarsgemiddelde, verwachte
rendement van omstreeks € 6.000.000 werd een negatief rendement van € 20.000.000 gerealiseerd. Deze 6 miljoen was ruimschoots voldoende geweest om het gat van € 5.526.000 tussen
de inkomsten uit eigen fondsenwerving en de totale uitgaven te
dichten. Dit bedrag hebben we door het negatieve ongerealiseerde resultaat op de beleggingen nu moeten interen op ons vermogen.
In het In het spanningsveld tussen het jaarlijks vaststaand uitgavenniveau en de - voor ca. 35% - onzekere dekking hiervan aan
de inkomstenzijde, houdt de KNRM zich al sinds 1824 staande,
zonder een beroep te moeten doen op overheidssteun. De huidige
malaise op de financiële markten sterkt ons om het in 2007 ingezette beleid, tot vermindering van de afhankelijkheid van de
inkomsten uit het vermogen, met kracht voort te zetten. Het percentage inkomsten, dat door de Redders aan de wal en schenkers
wordt bijeengebracht, wil de KNRM de komende jaren verder
laten groeien tot 70% van het totale uitgavenniveau.
Bijdragen Redders aan de wal
In 2008 hebben de Redders aan de wal met hun jaarlijkse bijdragen een bedrag van € 1,825 miljoen bijeengebracht. Dit betekent
een stijging van 4,9% t.o.v. 2007. Deze stijging is voornamelijk
terug te voeren op een groeiend aantal jaarlijks betalende donateurs. Ook vinden steeds meer Redders aan de wal de weg naar
het aangaan van een 5-jaarlijkse schenking met een notariële
akte. De KNRM biedt haar donateurs een laagdrempelige toegang
tot deze vorm van schenken, door de donateur alle administratieve
handelingen rondom het aangaan van een dergelijke schenking
uit handen te nemen. De netto zeer voordelige fiscale uitwerking,
voor zowel donateur, als KNRM, is vaak de reden voor het aangaan van een dergelijke schenking.
Nalatenschappen en legaten
De inkomsten uit nalatenschappen en legaten zijn in 2008 gelijk
gebleven aan de € 3,7 miljoen van het vorige jaar. Dit is een geweldig resultaat en ook ruim boven het begrote bedrag, waarbij is aangetekend dat de omvang van de inkomsten zich altijd moeilijk zal
laten voorspellen. Begroten volgens een meerjaarsgemiddelde is de
zekerste weg. In 2007 zijn we in samenwerking met lokale notarissen
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gestart met een voorlichtingscampagne over de mogelijkheden van
nalaten en schenken aan de KNRM. De bijeenkomsten organiseren
we op onze reddingstations, waar onze donateurs op zeer informele
wijze kunnen kennismaken met het werk van de KNRM en hun persoonlijke vragen en wensen over nalaten en schenken kunnen stellen
aan de notaris.
Kosten fondsenwerving
Voor het eerst in haar geschiedenis werd het werk van de KNRM
in 2008 in de schijnwerpers gezet door een serie TV-spotjes, die
tot doel hadden de naamsbekendheid van de Redding
Maatschappij te vergroten. We hebben kunnen meten dat de
naamsbekendheid kortstondig groeide naar 11%, maar door het
uitblijven van vervolgacties al weer snel terugviel naar het oude
niveau. De stijging in de kosten eigen fondsenwerving met €
457.000 (ca. 43%) is voor € 235.000 veroorzaakt door de inzet
van het medium TV. Deze forse stijging in de kosten fondsenwerving wordt deels vertaald in een stijging van het %-kosten fondsenwerving tot 16,51%, dit is net boven het intern door de KNRM
gehanteerde normpercentage van 15%.
Het percentage fondsenwervingskosten in de laatste vijf jaar:
2008
16,51%
2007
13,75%
2006
12,72%
2005
16,90%
2004
15,15%
Bestedingen
Nieuwbouw reddingboten
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. Jaarlijks wordt rekening
gehouden met een bedrag van € 2 miljoen voor de bouw van
nieuwe reddingboten. In 2008 is ruim € 1,9 miljoen geïnvesteerd
in de aanschaf van reddingboten. De onderschrijding van
€ 0,2 miljoen t.o.v. de begroting is veroorzaakt door een vertraging in de bouw van de nieuwe reddingboot voor Stellendam.
Daarnaast werd aan modificaties € 300.000 minder besteed dan
was voorzien, o.a. door het uitstel groot onderhoud aan de Jan en
Titia Visser, waarin ook nieuwe motoren t.w.v. € 130.000 waren
gecalculeerd.
Investeringen
Met name veroorzaakt door vertragingen in de bouw van onroerend goed werd € 400.000 minder geïnvesteerd en bewust uitstel
van de aanschaf van bedrijfsauto’s leverde een besparing op van
€ 100.000 op het rijdend materieel.
De gesubsidieerde investering van € 150.000 in de bouw van het
bemanningsverblijf in Hansweert is komen te vervallen, ditzelfde
geldt voor € 70.000 voor de uitbouw van de werkplaats in
IJmuiden. De verbouw van de bemanningsverblijven in Stellendam
en Lemmer heeft vertraging opgelopen. De kosten hiervan,
€ 270.000, zullen overlopen naar 2009. De bouwprojecten in
Oudeschild, Enkhuizen en Ouddorp vielen qua kosten respectieve-

lijk € 80.000, € 60.000 en € 10.000 tegen. De bouw van het drijvend boothuis in Lauwersoog viel in 2008 € 50.000 mee.
De aanschaf van twee bestelbussen en een VW Golf werd uitgesteld, omdat er nog geen urgente noodzaak bleek te zijn voor de
aanschaf. Deze auto’s zijn in 2009 niet in de begroting opgenomen.

groot onderhoud aan de reddingboten, is ogenschijnlijk geheel volgens begroting voor € 1,6 miljoen uitgevoerd. Feitelijk is deze post
echter met € 200.000 overschreden, omdat het begrote groot
onderhoud ter waarde van dit bedrag aan de reddingboot van
Eemshaven is uitgesteld naar 2009.

Exploitatiekosten van reddingboten, -materieel en -stations
De exploitatiekosten van reddingboten, materieel en stations
bedroegen ruim € 8,5 miljoen. Dit betekende een overschrijding
van de begroting van 6,7% of ruim € 500.000. Doordat de nieuwbouw van reddingboten met bijna eenzelfde bedrag achterbleef bij
de begroting, zijn de totale bestedingen aan de doelstelling van
€ 12.597.000 nagenoeg conform de begroting van € 12.599.000
gebleven.

Kosten redders
De kosten voor de vrijwilligers en beroepsschippers groeiden ten
opzichte van 2007 met € 90.000. Waar de opleidingskosten van de
vrijwilligers zich stabiliseerden op ca. € 400.000, steeg het saldo
van urenvergoedingen en aanhoudpremies van deze redders met
€ 30.000. Deze stijging komt door de extra ureninzet van de vrijwilligers door het gegroeide aantal reddingacties en het directiebesluit uit april 2008 tot verhoging van de aanhoudpremies tot een
uniform bedrag voor alle vrijwilligersfuncties. Voorts is het verschil
te verklaren uit de vrijval uit de voorziening pensioenen die in 2007
nog € 45.000 bedroeg en in 2008 slechts € 8.500.

De overschrijding van een half miljoen in de exploitatiekosten is de
resultante van meerdere positieve en negatieve afwijkingen ten
opzichte van de begroting. Aan reparatie- en onderhoudskosten
aan boten en boothuizen is € 300.000 minder besteed dan
begroot. Met name de onderschrijding op reparatiekosten is verheugend, omdat dit een indicatie is dat er veel minder onvoorspelbare schades zijn opgetreden, waarmee de betrouwbaarheid van
de vloot tot uitdrukking komt. De wereldwijd gestegen energieprijzen zijn er debet aan dat de brandstofkosten van de reddingboten
€ 215.000, of te wel bijna 54% hoger uit vielen. Doorbelaste kosten voor o.a. het opbouwen van pensioenvoorzieningen en uitgaven voor persoonlijke veiligheidsmiddelen, waaronder 200 nieuwe
overlevingspakken, zorgden voor een negatieve afwijking van
€ 600.000. De historisch grootste post in de exploitatiekosten, het

Beheer en administratie
Ter ondersteuning van de operationele reddingstations langs de
kust heeft de KNRM een beroepsorganisatie die vanuit het hoofdkantoor in IJmuiden opereert.
De toegestane kosten voor organisatie en administratie worden uitgedrukt in een percentage van de totale bestedingen. De KNRM
hanteert als norm een doelbestedingspercentage van de lasten ter
hoogte van 85%, om deze verhouding inzichtelijk te maken Dat wil
zeggen dat 85% van de uitgaven direct ten goede moeten komen
aan het reddingwerk. Slechts 10% mag aan kosten voor organisatie
en administratie worden uitgegeven.
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Doelbestedingspercentage van de lasten in de laatste vijf jaar
2008
81,14%
2007
84,13%
2006
84,80%
2005
89,00%
2004
87,00%
Verschillenanalyse begroting versus realisatie
(alle bedragen x € 1.000)

Begroting Realisatie
BATEN
Jaarlijkse bijdragen
Scheepsbijdragen
Giften
Periodieke schenkingen
Bunkerbootjes
Brutowinst verkopen
Nalatenschappen
Acties derden
Subsidies
Beleggingen
Overige baten

1.850
250
2.580
500
50
120
2.500
0
177
6.270
450
4.747

1.825
191
3.612
521
46
61
3.743

-/25
59

1.032
21
4
59
1.243

16
28
149
-21.036 27.306
209
241
-0.784 27.843

Tekort baten
t.o.v. begroting

+

16

2.32

-25.53

LASTEN
Nieuwbouw boten
2.576
Exploitatie reddingboten
8.032
Beroepsredders en vrijwilligers 1.539
Radio Medische Dienst
216
Preventie & Voorlichting
236
Kosten fondsenwerving
1.376
Verkoopkosten artikelen
120
Kosten beleggingen
270
Beheer & Administratie
867
5.232

2.115
8.515
1.605
203
159
1.512
139
299
978
5.525

Teveel lasten t.o.v. begroting
RESULTAAT

-485

461
483
66
13
77

55

136
19
29
111
844
293

-26.309

Vermogensbeleid
Iedere gedoneerde euro wordt direct aan het reddingwerk uitgegeven. Alles wat het reddingwerk, de uitvoeringskosten en de
fondsenwerving meer kost, wordt gefinancierd uit de opbrengsten
uit het vermogen als bron van inkomsten. De opbrengsten uit dit
vermogen zijn nodig om het jaarlijkse tekort op de exploitatiekosten te kunnen financieren. De rekenkundige onderbouwing van de
noodzakelijke omvang van de zogenaamde “Reserve als bron van
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inkomsten” is afhankelijk van veel onzekerheden. Inflatie, kapitaalmarktrente, inkomsten uit fondsenwerving en exploitatielast zijn
de belangrijkste variabelen die bepalend zijn. Alleen de ontwikkeling van de exploitatielast heeft de KNRM zelf in de hand.
Jaarplan 2009-203
Als leidraad voor het management team en als informatievoorziening aan de reddingstations zijn alle te voorziene investeringen in
reddingboten, gebouwen en rijdend materieel voor de planperiode 2009-2013 geïnventariseerd. Per reddingstation zijn de plannen voor de komende vijf jaar gedefinieerd. Ook zijn daarmee de
verwachte investeringen en exploitatiekosten in deze vijf jaren in
kaart gebracht. Jaarlijks worden de plannen geactualiseerd en
voor het volgende jaar in detail uitgewerkt.
Meerjaren exploitatiebegroting 2009-203
Het beeld van de meerjarenbegroting wordt beheerst door de
gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis, die met name onze
inkomstenstroom niet ongemoeid laat. De beleggingsinkomsten
zijn de komende jaren zeer voorzichtig ingeschat, aangezien de
rendementen, als gevolg van het vermogensverlies in 2008, over
een veel lager belegd kapitaal zullen moeten worden gerealiseerd.

Meerjaren exploitatiebegroting 2008-203

(alle bedragen x € 1.000)

2009

200

20

202

203

BATEN
Eigen fondsenwerving
Overige baten
Beleggingen
Totaal BATEN

7.698
800
3.900
2.398

9.000
330
3.800
3.30

9.500
500
3.665
3.665

10.000
500
3.550
4.050

10.000
500
3.400
3.900

LASTEN
Investeringen reddingboten
Bestedingen doelstelling
Wervingskosten baten
Beheer en administratie
Totaal LASTEN

945
9.646
1.760
895
3.246

2.000
9.720
1.645
925
4.290

700
9.876
1.685
955
3.26

2.000
9.852
1.725
985
4.562

700
10.192
1.750
1.000
3.642

-848

-.52

-.88

-52

258

RESULTAAT

Rapportage Financiële Commissie
De Financiële Commissie is door de Raad van Toezicht van de
KNRM belast met het toezicht op het beheer van het vermogen
van de KNRM. Met ingang van 2007 heeft deze commissie de
Vermogensgroep ingeschakeld om hen, als onafhankelijke derde
partij, periodiek op geconsolideerd niveau te rapporteren over de
beleggingsresultaten van de vermogensbeheerders. Deze rapportage gaat vergezeld van een analyse van de gemaakte keuzes en

de daarmee behaalde resultaten. Getoetst wordt onder meer of
de vermogensbeheerders binnen de grenzen van het gegeven
mandaat hebben geopereerd en er is aandacht voor het beperken
van de risico’s en het maatschappelijk verantwoord beleggen. In
2008 is de Financiële Commissie achtmaal bijeen geweest.
Daarnaast onderhoudt de voorzitter van de Financiële Commissie
wekelijks contact met de directie.
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Geconsolideerde jaarrekening 2008
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3 DECEMBER (NA RESULTAAT BESTEMMING)
(alle bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2008

2007

PASSIVA

2008

2007

RESERVES EN FONDSEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Activa t.b.v. de doelstelling

5.318

5.371

Reserves

Activa t.b.v. de bedrijfsvoering

3.084

3.174

Continuïteitsreserve

9.122

7.212

43.637

70.289

5.318

5.371

Activa als belegging
(o.g. uit nalatenschappen)

299

Bestemmingsreserves:

294
8.70

8.839

* Reserve als bron van
inkomsten

VOORRADEN

0

* Reserve financiering

320

activa doelstelling
* Reserve financiering

VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA

1.653

activa bedrijfsvoering

1.203

3.084

3.174
6.6

EFFECTEN

68.426

95.327

1.655

1.538

86.046

Fondsen
Bestemmingsfondsen:

LIQUIDE MIDDELEN

* Fondsen op Naam

16.533

* Investeringsfonds reddingboten
7.734

14.747

483

1.093

98.388
Kapitalen bezwaard met
vruchtgebruik en nog niet
afgewerkte nalatenschappen

P.M.

P.M.
17.016

15.840

78.77

0.886

VOORZIENINGEN

Voorziening ingegane pensioenen

572

574

Voorziening toekomstige
pensioenverplichtingen

TOTAAL

80.435

07.227

329

2.600
90

3.74

LANGLOPENDE SCHULDEN

273

58

KORTLOPENDE SCHULDEN

.084

.586

80.435

07.227

TOTAAL
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GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING

(alle bedragen x € 1.000)

Begroting

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2009

2008

2008

2007

2.000

1.825

1.850

1.740

275

191

250

188

1.625

3.612

2.580

2.187

BATEN
BATEN EIGEN FONDSENWERVING

Jaarlijkse bijdragen
Scheepsbijdragen en bijz. donaties
Giften o.a. n.a.v. acties
Sponsoring en adverteren

328

0

0

0

Periodieke schenkingen

350

521

500

464

60

46

50

31

Brutowinst verkoop artikelen

Bunkerbootjes

260

61

120

182

Nalatenschappen en legaten

2.800

3.743

2.500

3.728

7.698

9.999

7.850

8.520

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN
SUBSIDIES VAN OVERHEDEN

0

16

0

0

150

28

177

34
2.005

3.900

-21.036

6.270

OVERIGE BATEN

650

209

450

106

SOM DER BATEN

2.398

-0.784

4.747

0.665

BATEN UIT BELEGGINGEN

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Nieuwbouw en modificatie reddingboten

945

2.115

2.576

1.805

Exploitatie reddingboten/stations

7.729

8.515

8.032

7.440

Beroepsredders en vrijwilligers

1.618

1.605

1.539

1.512

Radio Medische Dienst

137

203

216

169

Preventie & voorlichting

233

159

236

153

0.662

2.597

2.599

.079

WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving

1.434

1.512

1.376

1.055

Verkoopkosten artikelen

56

139

120

205

Kosten van beleggingen

270

299

270

106

.760

.950

.766

.366

824

978

867

87

3.246

5.525

5.232

3.262

-848

-26.309

-485

-2.597

BEHEER EN ADMINISTRATIE
SOM DER LASTEN
RESULTAAT
RESULTAATBESTEMMING

-27.485

-3.157

Ten laste van Investeringsfonds reddingboten

Ten laste / ten gunste van Reserve als bron van inkomsten

-610

-389

Ten laste / ten gunste van Fondsen op naam

1.786

949

-26.309

-2.597
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LASTENVERDELING

(alle bedragen x € 1.000)
DOELSTELLINGEN
REDDING & HULPVERLENING
Nieuwbouw Exploitatie
boten
stations
Redders

BEHEER
EN
ADMINISTRATIE

WERVING BATEN

Preventie &
RMD voorlichting

Eigen
fondsenwerving

Beleggingen

Verkoop
goederen

TOTAAL
2008

BEGROTING
2008

TOTAAL
2007

2.115

4.948

707

164

12

1.207

299

59

0

9.5

9.823

8.06

Personeelskosten

0

2.035

761

31

116

247

0

66

764

4.020

3.369

3.280

Huisvestingskosten

0

82

31

2

6

11

0

3

31

66

59

40

Kantoor en algemene kosten

0

260

106

6

19

37

0

11

100

539

555

470

Afschrijvingen

0

1.190

0

0

6

10

0

0

83

.289

.326

.3

2.5

8.55

.605

203

59

.52

299

39

978

5.525

5.232

3.262

51,0

Aankopen en verwervingen

TOTAAL
Gemiddeld aantal fte's 2008

0,0

24,1

10,0

0,6

1,8

3,8

0,0

1,0

9,8

Gemiddeld aantal fte's 2007

0,0

20,1

10,0

1,0

1,8

3,8

0,0

1,0

9,7

RvT

Directie

Personeel

Doelbestedingspercentage van de baten:

LOONSOM DIRECTIE EN PERSONEEL PER FTE

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten

2008

2007

-116,81%

103,88%

122,87%

127,93%

81,14 %

84,13%

16,51%

13,75%

Doelbestedingspercentage van de baten:

Salarissen

0

83

44

Sociale lasten

0

7

6

Pensioenlasten (regulier)

0

18

11

Bestedingen aan doelstellingen /

Emolumenten

0

2

0,52

totale baten - baten beleggingen

(gecorrigeerd voor baten uit beleggingen):

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Verstrekte leningen,
voorschotten en garanties

47,4

0

0

0

0

0

6

1,0

50,0

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten
Fondsenwervingspercentage:
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen

Aantal fte's

fondsenwerving (incl. verkoop artikelen

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar. Feitelijk wordt de exploitatierekening ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen met zich meebrengen.
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2008

Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2007

-26.309

-2.597

1.289

1.311

-2.273

-62

Mutaties voorzieningen via Reserve als
bron van inkomsten

2.600

0
327

-62

Mutaties werkkapitaal:
320

-29

- toename vorderingen

- afname / toename voorraad

-450

-231

- afname / toename kortlopende schulden

-502

-19
-632

-279
-25.325

Kasstroom uit operationele activiteiten

-.627

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen in materiele vaste activa
(Des-)Investeringen in financiële vaste activa

-1.151

-1.419

0

0
-.5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-.49

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Aflossing van langlopende schulden
Ontvangsten uit langlopende schulden

-308

-153

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
NETTO KASSTROOM

76
-308

-77

-26.784

-3.23

Saldo beleggingen en liquide middelen per 1-1

96.865

99.988

Saldo beleggingen en liquide middelen per 31-12

70.081

96.865
-26.784
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-3.23

TOELICHTING ALGEMEEN
RICHTLIJN VERSLAGGEVING FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.

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) en de Exploitatiestichting ten behoeve
van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, beide gevestigd
te IJmuiden.
STELSELWIJZIGINGEN

Pensioenvoorziening:
In het kader van wijziging in RJ-271 heeft een aanpassing plaatsgevonden in de pensioenvoorziening 2008, zonder aanpassing van de vergelijkende cijfers over 2007.

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

Elk personeelslid behoort tot één van de volgende kostendragers:
exploitatie stations, redders, Radio Medische Dienst, preventie &
voorlichting, eigen fondsenwerving, verkoop goederen 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 (kostendrager) ten opzichte van het totale aantal
fte’s.
De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de
bestedingscategorieën:
Kostensoort
Raad van Toezicht
Directie

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
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
Boothuizen en bergplaatsen, werkplaatsen kantoorinventaris
Kantoorgebouw

Algemeen secretariaat
ICT
Financiële administratie
Technische dienst
Operationele dienst
Schippers
Huisvesting en facilitair

Toerekening
100% aan beheer en administratie
50% aan exploitatie stations
25% aan fondsenwerving
25% aan beheer en administratie
100% aan beheer en administratie
100% aan beheer en administratie
100% aan beheer en administratie
100% aan exploitatie stations
100% aan exploitatie stations
100% aan redders
Naar rato, op basis van fte’s aan de
bestedingscategorieën
Naar rato, op basis van fte’s aan de
bestedingscategorieën

20,0 %

Kantoor en alg.kosten

10,0 %
2,5 %

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

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

gemiddeld gemiddeld
Directie, toegerekend als bovenstaand
Personeel, toegerekend aan:
- exploitatie stations
- redders
- Radio Medische Dienst
- preventie & voorlichting
- eigen fondsenwerving
- verkoop goederen
- beheer & administratie

fte. 2008
1,0

fte. 2007
1,3

23,6
10,0
0,6
1,8
3,5
1,0
9,5

19,9
10,0
1,0
1,8
3,3
1,0
9,1

5,0

47,4

VOORZIENING TOEKOMSTIGE PENSIOENVERPLICHTINGEN

In verband met het komende prepensioen van enkele medewerkers is
een voorziening gevormd, gebaseerd op de prepensioenregeling.
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS

(alle bedragen x € 1.000)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering
Aanschafwaarde Activering Investering

Desin-

Aanschaf-

Cum.

Desinv.

Cum.

Boek-

Boek-

vestering

waarde

afschrijv.

Afschr.

afschr.

afschrijv.

waarde

waarde

3-2-08

0-0-08

2008

2008

3-2-08

0-0-08

3-2-08

0-0-08

2008

2008

2008

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
2.906

Boothuizen&
bergplaatsen

6.168

1.067

0

0

7.235

3.660

669

0

4.329

2.508

Havenfaciliteiten

1.085

0

0

0

1.085

977

40

0

1.017

108

68

Rijdend materieel

3.471

633

0

0

4.104

2.910

431

0

3.341

561

763

Activa in aanbouw

2.148

-1.700

1.087

0

1.535

0

0

0

0

2.148

1.535

doelstelling

2.98

0

.087

0

4.005

7.547

.40

0

8.687

5.37

5.38

Hoofdkantoor

Subtot. activa tbv

3.301

0

0

0

3.301

890

83

0

973

2.411

2.328

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

480

0

59

64

475

259

66

64

261

221

214

4.72

0

59

64

4.76

.547

49

64

.632

3.74

3.084

7.639

0

.46

64

8.72

9.094

.289

64

0.39

8.545

8.402

Subtot. activa tbv
bedr.voering
TOTALEN

De boekwaarde van reddingboten, alle eigendom van de KNRM, bedraagt onveranderd € 1.000,- aangezien de investeringen in het jaar van aanschaf direct als kosten worden geboekt. De gezamenlijke activa t.b.v. de doelstelling zijn per 31 december 2007 verzekerd voor € 49 miljoen.

ACTIVA ALS BELEGGING

2008

2007

Onroerend goed

De beurswaarde van de portefeuille bedraagt ultimo 2008 € 68,4 mil-

(uit nalatenschappen verkregen)
Saldo per 1 januari

joen.
294

173

Ontvangsten

5

160

Verkopen

0

-39

299

294

Saldo per 31 december

EFFECTEN

2008
%

€

%

Zakelijke waarden

27.466

40,14

52.130

54,69

Vastrentende waarden

38.241

55,89

43.354

45,48

2.719

3,97

-157

-0,16

68.426

00,00

95.327

00,00

Saldi beleggingsrekeningen

VOORRADEN

2007

€

Door opheffing van de Reddingwinkel ultimo 2008 zijn de voorraden
verkocht dan wel afgewaardeerd.

Het verloop van de afzonderlijke posten kan als volgt worden toegelicht:
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Voorschotten op stations en personeel
Voorschotten en kassen stations

364

342

5

4

369

346

Nog niet verkochte activa

314

314

Vooruitbetaalde pensioenpremies

446

0

Voorschotten personeel
Overige vorderingen

135

0

Overige vorderingen

389

329

.284

643

Vastrentende
waarden

Saldo per 1 januari

52.130

43.354

Aankopen

41.618

95.340

-45.368

-98.430

Verkopen

Vooruitbetaalde kosten groot onderhoud

Zakelijke
waarden

Mutatie overlopende couponrente

0

-243

Koersresultaat

-20.914

-1.780

Saldo per 31 december

27.466

38.24
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Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2008 bedraagt -24,0%

RESERVE FINANCIERING ACTIVA BEDRIJFSVOERING

en bestaat uit de volgende componenten:

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

Dividend/
coupons/

Valuta-

interest verschillen resultaten
Zakelijke waarden
Vastrentende waarden

359

inventaris en de auto’s.

KoersTotaal

0

-20.914

-20.555

1.145

0

-1.780

-635

98

56

0

154

.602

56

-22.694

-2.036

Overige (m.n. liquide middelen)

Saldo per 1 januari

Kas
Banken
Vreemde valuta

2008

2007

3.74

2.925

Vrijval t.g.v. / dotatie t.l.v.
Reserve als bron van inkomsten
Saldo per 31 december

LIQUIDE MIDDELEN

2008

-90

249

3.084

3.74

2007

14

10

1.638

1.520

3

8

.655

.538

Fondsen op naam
Onder de fondsen op naam zijn ultimo 2008 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,

RESERVES EN FONDSEN

Fonds N.N., Fonds Elzinga, Robert Jan van Holthe Fonds, Gerrit Krul
Continuïteitsreserve

Fonds, Fred Plesman Fonds, Paul Johannes Fonds, Reddersfonds, Arty

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

Wood Fonds, Arty & Sophia Wood Fonds, Springbokfonds alsmede de in

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

2008 nieuw opgerichte fondsen Venturnfonds, Evert en Alies Floor Fonds

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

en Fonds Noordhollandsche van 1816. De afzonderlijke fondsen op naam

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

worden nader toegelicht in bijlage 2.

staan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene
kosten en de kosten voor fondsenwerving. Ultimo 2008 bedraagt de conti-

2008

2007

14.747

13.845

nuïteitsreserve 150% van de kosten van de werkorganisatie, zoals hierboven
Saldo per 1 januari

gekenschetst.
2008

2007

Opheffing fonds

7.22

7.577

Rendement

Reserve als bron van inkomsten

1.910

-365

Saldo per 31 december

9.22

7.22

Th. Browne Rocquette
Saldo per 1 januari
Dotatie t.l.v. / vrijval t.g.v.

0

-47

-294

257

Nalatenschappen en schenkingen

2.490

1.438

Besteed aan doelstellingen fondsen

-410

-746

Resultaat Fondsen op naam
Saldo per 31 december

1.786

949

6.533

4.747

Reserve als bron van inkomsten
70.289

7.55

-1.910

365

2.600

0

Opheffing Fonds Thomas Browne Rocquette

0

47

Vrijval t.l.v. Investeringsfonds reddingboten

0

1.866

53

262

Saldo per 1 januari
Dotatie t.l.v. / vrijval t.g.v. Continuïteitsreserve
pensioenverplichtingen

Investeringsfonds reddingboten
In het investeringsfonds reddingboten zijn de opbrengsten uit nalaten-

Vrijval t.g.v. voorziening toekomstige

schappen en schenkingen ondergebracht die een, de Reddingmaatschappij door derden opgelegde, verplichting tot bouw van een
boot of boothuis bevatten.

Dotatie t.l.v. / vrijval t.g.v.
Reserve financiering activa doelstelling

2008

2007

.093

3.348

Dotatie t.l.v. / vrijval t.g.v.
Reserve financiering activa bedrijfsvoering

90

-249

Resultaatbestemming

-27.485

-3.157

Saldo per 31 december

43.637

70.289

Reserve financiering activa doelstelling

Saldo per 1 januari
Vrijval t.g.v. Reserve als
bron van inkomsten

0

Onttrekking

-1.070

Toevoeging

460

Het vermogen dat is vastgelegd in het kader van de doelstelling betreft
de activa ten behoeve van de doelstelling, bestaande uit de reddingbo-

Saldo per 31 december

-1.866
-749
360

-610

-389

483

.093

ten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwagens, alsmede
Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik

de boothuizen en bergplaatsen.

en nog niet afgewerkte nalatenschappen
Saldo per 1 januari

5.37

5.633

-53

-262

Reserve als bron van inkomsten
Saldo per 31 december

5.38

5.37

Een berekening van de waarde van legaten en erfenissen bezwaard met
vruchtgebruik is in november 2008 samengesteld. De contante waarde

Vrijval t.g.v.

bedraagt € 4,1 miljoen per die datum en is in de balans als een P.M. post
opgenomen.
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BATEN EIGEN FONDSENWERVING
(alle bedragen x € 1.000)
VOORZIENINGEN

2008
Jaarlijkse bijdragen Donateurs

2007

Bedrag

Donateurs

Bedrag

1.200

29

1.303

25

81.972

1.796

79.867

1.715

83.72

.825

8.70

.740

Voorziening ingegane pensioenen
Voor toekomstige aanspraken op toegezegde indexaties van reeds

Redders aan

ingegane pensioenen is een voorziening gevormd. De voorziening is

de Wal buitenland

gebaseerd op een levensverwachting van 15 jaar na de pensioendatum

Redders aan

en een rekenrente van 4%.

de Wal binnenland

Saldo per 1 januari
Onttrekking
Saldo per 31 december

2008

2007

574

636

-2

-62

572

574

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen

Giften, schenkingen en
nalatenschappen

2008

Giften met bouwverplichting

1.500

685

Giften zonder bouwverplichting

2.112

1.502

3.62

2.87
362

De in 2005 gevormde voorziening in verband met toekomstige pensioen-

2007

verplichtingen mag op basis van de huidige verslaggevingsregels vrijvallen. In 2008 is een voorziening gevormd in verband met het komende

Periodieke schenking met bouwverplichting

405

prepensioen van enkele medewerkers.

Periodieke schenking zonder bouwverplichting

116

102

52

464

2008

2007

Saldo per 1 januari

2.600

2.600

Vrijval t.g.v. reserve als bron van inkomsten

Nalatenschappen met bouwverplichting
-2.600

0

Dotatie

329

0

Saldo per 31 december

329

2.600

Nalatenschappen zonder bouwverplichting

Giften met bouwverplichting
Langlopende schulden
Lening Gemeente Huizen
Lening Gemeente Ameland

504

393

3.239

3.335

3.743

3..728

1.500

685

Periodieke schenking met bouwverplichting

405

362

Nalatenschappen met bouwverplichting

504

393

240

320

33

65

Totaal schenkingen met bouwverplichting

2.409

1.440

Hiervan opgenomen in Fondsen op Naam

1.949

1.080

460

360

Contractuele verplichtingen

0

76

Vooruitontvangen periodieke schenkingen

0

120

273

58

Dotatie aan investeringsfonds reddingboten

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bijdragen

29

5

122

121

Aflossing lening Gemeente Huizen

40

40

Brutowinst verkoop artikelen
Opbrengst winkelverkopen
Kostprijs winkelverkopen

Aflossing lening Gemeente Ameland

32

33

Afwaardering voorraad

Contractuele verplichtingen

76

76

i.v.m. opheffing

Te betalen belastingen en sociale lasten

125

71

Crediteuren

422

828

80

184

158

228

.084

.586

Vooruitontvangen periodieke schenkingen

Nog te betalen inzake (groot)
Overige te betalen posten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

2008

Voor de komende jaren zijn de volgende contractuele

79

0

Opbrengst kerstkaartenactie

Brutowinst

105

155
100

50

73
55

27

6

82

Voor het behalen van de netto-omzet wordt de Exploitatiestichting ten
behoeve van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij aange-

verplichtingen aangegaan:
Afbouw reddingboot type Arie Visser t.b.v. Stellendam

318
163

6
Kostprijs kerstkaartenactie

onderhoud boten

369
284

merkt als een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet.
550

Conform art. 299A wordt de netto-omzet van de onderneming vermeld.

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.
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LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
(alle bedragen x € 1.000)
BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN

Nieuwbouw reddingboten

2008

2007

16

17

gesteld, te weten op de stations Ouddorp-Grevelingen en Petten, met de

0

-17

respectievelijke namen Baron van Lynden en Dolfijn.

6

0

In 2008 zijn twee reddingboten van het type Atlantic 75 in dienst
Ontvangsten uit Sponsorloterij
Afname garantie-opbrengst Veronica

Ook is in 2008 de Kitty Roosmale Nepveu, een reddingboot van het type
Arie Visser, in dienst gesteld op het station Scheveningen. Van het type
Atlantic 21 werden de Engelina en de Hendrika Theodora in gebruik

SUBSIDIES VAN OVERHEDEN

Subsidie t.b.v. Radio Medische Dienst

28

34

genomen, respectievelijk als toevoeging aan de reservevloot en reddingboot voor station Enkhuizen.

BATEN UIT BELEGGINGEN

Koersresultaat

-22.694

710

56

-283

Ontvangen coupons

1.145

744

Ontvangen dividend

359

818

Valutaverschillen

Interest

98

16

-2.036

2.005

Per 31 december 2008 is een reddingboot van het type Arie Visser in
aanbouw, te weten de Antoinette ten behoeve van het station
Stellendam.
2008
R&D reddingboten
Modificaties reddingboten

OVERIGE BATEN

Verkoop oud reddingmaterieel
Bonussen crediteuren
Verhuur aan derden

137

40

48

49

24

17

209

06

Nieuwbouw reddingboten

2007

22

25

172

235

1.921

1.545

2.5

.805

1.474

1.438

1.571

943

406

357

EXPLOITATIE REDDINGBOTEN,
MATERIEEL EN STATIONS

A1. Verwervingskosten reddingboten
A2. Verwervingskosten groot
onderhoud reddingboten*
A3. Verwervingskosten rijdend materieel
A4. Verwervingskosten boothuizen
en bergplaatsen

538

633

959

1.055

B. Personeelskosten*

2.035

1.530

C. Huisvestingskosten

82

63

260

204

A5. Verwervingskosten reddingstations

D. Kantoor- en algemene kosten
E.

Afschrijvingskosten

1.190

1.217

8.55

7.440

A. Verwervingskosten reddingboten
Reparatie en onderhoud
Aanschaffingen
Brandstof en smeermiddelen

777

817

82

145

615

476

.474

.438

A3. Verwervingskosten rijdend materieel
Reparatie en onderhoud

293

240

Aanschaffingen

40

58

Brandstof en smeermiddelen

27

15

Belasting en heffingen
Assurantiekosten

2

3

44

41

406

357

* Tekstuele toelichting staat op bladzijde 52 en 53 van dit jaarverslag
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(alle bedragen x € 1.000)

A4. Verwervingskosten boothuizen

2008

2007

PREVENTIE EN VOORLICHTING

en bergplaatsen

A. Verwervingskosten

Reparatie en onderhoud
Aanschaffingen
Energiekosten
Belastingen en heffingen

150

194

B. Personeelskosten

93

108

C. Huisvestingskosten

213

251

D. Kantoor- en algemene kosten

39

35

Vervoer en stalling derden

15

13

Assurantiekosten

20

20

8

12

538

633

Overige kosten

E. Afschrijvingskosten

2008

2007

12

10

116

119

6

5

19

18

6

1

59

53

1.207

796

247

203

LASTEN BESTEED AAN WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving
A5. Verwervingskosten reddingstations

A. Verwervingskosten

Vergaderingen en bijeenkomsten

B. Personeelskosten

Assurantiekosten

90
143

92
133

C. Huisvestingskosten

11

10

37

36

Persoonlijke veiligheidsmiddelen

239

178

D. Kantoor- en algemene kosten

Aanschaffingen

237

358

E. Afschrijvingskosten

Reis- en verblijfkosten vrijwilligers

48

49

Telefoonkosten

22

23

PR-kosten

9

15

A. Verwervingskosten

CIS-project

18

41

De Reddingboot

Overige kosten

153
959

166
.055

Overige communicatiekosten

10
.055

220

250

91

39

Wervingsakties

316

0

Kosten evenementen en projecten

356

320

Drukwerk en overige kosten fondsenwerving

E. Afschrijvingskosten

10
.52

224

187

.207

796

Afschrijvingskosten rijdend materieel

431

576

Afschrijvingskosten boothuizen

669

563

Afschrijvingskosten havenfaciliteiten

40

50

Verkoopkosten artikelen

Afschrijvingskosten auto’s

50

28

A. Verwervingskosten

59

28

B. Personeelskosten

66

65

.90

.27

C. Huisvestingskosten
D. Kantoor- en algemene kosten

BEROEPSREDDERS EN VRIJWILLIGERS

A. Verwervingskosten

707

694

B. Personeelskosten

761

690

31

29

Kosten van Beleggingen

106

99

A. Verwervingskosten

.605

.52

C. Huisvestingskosten
D. Kantoor- en algemene kosten

386

398

Vrijwilligersvergoedingen

321

296

B. Personeelskosten

694

C. Huisvestingskosten

707

D. Kantoor- en algemene kosten
E. Afschrijvingskosten

RADIO MEDISCHE DIENST

164

97

31

59

C. Huisvestingskosten

2

3

D. Kantoor- en algemene kosten

6

10

203

69

67

67

A. Verwervingskosten
Vergoedingen artsen
Vergoeding telefoonkosten
Computer- en communicatiekosten
Overige kosten

39

06

299

205

764

614

EN ADMINISTRATIE

Opleidingskosten vrijwilligers

B. Personeelskosten

3
10

LASTEN BESTEED AAN BEHEER

A. Verwervingskosten

A. Verwervingskosten

3
11

3

3

90

21

4

6

64

97
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31

27

100

93

83

83

978

87

TOELICHTING LASTENVERDELING

OVERZICHT FONDSEN OP NAAM
(alle bedragen x € 1.000)

PERSONEELSKOSTEN

2008

2007

. STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS PRINS DER NEDERLANDEN

Salarissen

2.261

2.075

De doelstelling, vastgelegd in de statuten van deze stichting bij haar

Sociale lasten

317

255

oprichting in 1929, luidt als volgt:

Pensioenpremies

558

580

DOEL A: Het geven van een toeslag boven het hun krachtens de

Dotatie prepensioenvoorziening

329

0

Zeeongevallenwet 1919 toekomend pensioen aan de weduwen en

26

-113

wezen van de leden der bemanning van de reddingboot “Prins der

125

73

Nederlanden”.

21

11

DOEL B: Het aanmoedigen van de redding van schipbreukelingen door

113

130

het geven van beloning, tegemoetkoming of bewijzen van erkentelijk-

78

80

192

189

4.020

3.280

Overrente pensioenregeling
Uitbetaalde pensioenen
Uitzendkrachten
Autokosten
Reis- en verblijfkosten
Overige personeelskosten

heid aan redders enz.

Vermogen per 1 januari
Rendement

HUISVESTINGSKOSTEN

Onderhoud hoofdkantoor

26

18

Besteed aan doelstelling

Gas/water/electra hoofdkantoor

60

58

Vermogen per 31 december

Beveiligingskosten hoofdkantoor

1

3

Belasting en heffingen hoofdkantoor
Overige kosten huisvesting

2008

2007

1.706

1.706

-22

30

0

-30

.684

.706

8

7

71

54

De doelstelling, vastgelegd in de statuten van deze stichting, luidt als volgt:

66

40

De ondersteuning van behoeftige oud-redders en nagebleven weduwen en

2. STICHTING I.M. DE RAATH

kinderen van personen, woonachtig in Nederland, die het beroep van zeevarenden uitoefenden zomede al hetgeen met het vorenstaande verband

KANTOOR EN ALGEMENE KOSTEN

Aanschaffing kantoor- en werkplaatsinventaris

54

89

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze doelstelling komt voort uit het

Onderhoud/reparatie kantoorinventaris

43

34

testament van mejuffrouw I.M. de Raath, overleden op 4 oktober 1836.

6

23

Kantoorbehoeften en drukwerk
Abonnementen en contributies

13

10

Vermogen per 1 januari

Overige kosten kantoor

22

31

Rendement

Portikosten

62

27

Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

1.700

1.700

-22

30

0

-30

.678

.700

Telefoonkosten

89

51

Internetkosten

26

24

Accountantskosten

29

37

3. FONDS W.H. VERMEULEN

Advieskosten

92

17

De doelstelling, voortkomend uit het testament van de heer W.H.

Bestuurskosten

10

10

Vermeulen, overleden op 13 december 1965, luidt als volgt:

6

42

Geërfd kapitaal als afzonderlijk fonds boeken en beheren, het kapitaal niet

30

20

door onttrekkingen verminderen, eventuele kapitaalsverliezen uit de vruchten

Conferentiekosten
Deelname IMRF

5

5

Schoonmaakkosten

Assurantiekosten bedrijfsvoering

28

33

Kantinekosten

12

10

Overige algemene kosten

12

7

539

470

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
Rendement
Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

112

112

-2

2

0

-2

0

2

4. FONDS DE ZEEMANSPOT

In 1966 gesticht door overdracht van de helft van de bezittingen van de
voormalige Stichting “De Zeemanspot” aan de KNRM, t.b.v. een afzonderlijk te administreren fonds op de volgende voorwaarden:
a. het fonds zal worden genoemd “De Zeemanspot”;
b. de opbrengsten moeten worden aangewend voor bestrijding van
kosten, in de meest algemene zin, van het personeel van de KNRM, met
inbegrip van ouderdomspensioenen, sociale voorzieningen en gratificaties voor oefen- en reddingtochten.
Vermogen per 1 januari
Rendement
Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

469

469

-6

9

0

-9

463

469
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(alle bedragen x € 1.000)

5. FONDS MEJ. S.P.N. WOLFF

9. FONDS ELZINGA

Mej. Wolff overleed in 1966. Blijkens haar testament van 21 mei 1955

Ter nagedachtenis aan de in 2000 overleden heer R. Elzinga is in 2005

werd destijds de K.N.Z.H.R.M. behoudens legaten, benoemd tot univer-

dit fonds op naam ingesteld, waarin het door de KNRM geërfde vermo-

seel erfgename. Testamentsbepaling: “onder den last uitsluitend de

gen is ondergebracht. Het fonds heeft als doel:

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

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

sioenen aan de bemanningen harer reddingboten”.

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

2008

2007

1.092

1.092

werkplaats ten behoeve van de KNRM te IJmuiden, waaraan eveneens de
naam “Elzinga” zal worden verbonden.

Vermogen per 1 januari
Rendement
Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

-14

19

0

-19

.078

.092

Vermogen per 1 januari
Rendement

6. WILLEMS-HENDRIX FONDS

Besteed aan doelstelling

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer C. Willems, bij de

Vermogen per 31 december

2008

2007

5.799

5.799

-75

104

0

-104

5.724

5.799

aanvang van het fonds in 1998, luidt als volgt:
Opbrengsten uit het fonds aanwenden ten behoeve van opleidingen van

0. GERRIT KRUL FONDS

de redders van de KNRM, met dien verstande dat indien de noodzaak van

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

opleidingen of het voorzien in de financiële middelen

vang van het fonds in 2006, luidt als volgt:

ten behoeve van

opleidingen niet meer noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van het

De exploitatie van het reddingwerk van de KNRM op West-Terschelling

bestuur van de KNRM, de dan nog in het fonds aanwezige gelden aan te

en de bouw van een reddingboot met de naam Gerrit Krul voor het red-

wenden voor het bouwen van een reddingboot, die een in overleg met de

dingstation West-Terschelling. Het fonds blijft minimaal 20 jaar bestaan,

schenker, danwel met zijn nakomelingen, vast te stellen naam zal dragen.

derhalve minstens tot 1 januari 2027, tenzij alsdan nog geen reddingboot
is gebouwd met de naam “Gerrit Krul”. Dat zal dan alsnog geschieden.

Vermogen per 1 januari

857

857

Rendement

-132

0

Vermogen per 1 januari

545

450

0

0

Nalatenschap

404

79

725

857

Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

Rendement
Vermogen per 31 december

-2

16

947

545

7. NIEMANS-SCHOOTEMEIJER FONDS

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer J.A.M.J. Niemans,

. FRED PLESMAN FONDS

bij de aanvang van het fonds in 1997, luidt als volgt:

De doelstelling, opgelegd door de initiatiefnemer tot het fonds zijnde de

Het verlenen van financiële bijdragen ten behoeve van gepensioneerde of

geliquideerde Pronto Stichting, bij de aanvang van het fonds in 2006,

invalide bemanningsleden van haar reddingboten of hun nabestaanden.

luidt als volgt:
De bouw van een reddingboot van het type Valentijn, genaamd “Fred

Vermogen per 1 januari
Rendement
Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

249

249

-3

4

0

-4

246

249

8. FONDS N.N.

Plesman”, zo mogelijk vóór het jaar 2010 doch anders spoedig daarna.
Vermogen per 1 januari

373

360

Schenking

0

7

Rendement

-5

6

368

373

Vermogen per 31 december

De doelstelling van het fonds luidt als volgt:
Indien en zodra de middelen van het fonds dat toelaten en de behoefte

2. PAUL JOHANNES FONDS

van de Redding Maatschappij daartoe aanleiding geeft, dienen de mid-

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil blijven),

delen te worden aangewend voor de bouw van enkele reddingboten.

bij de aanvang van het fonds in 2006, luidt als volgt:

Indien in het fonds met inbegrip van de daarin gekweekte revenuen, na

De bouw van het boothuis te Noordwijk, genaamd “Boothuis Paul

de bouw van de bedoelde reddingboten, nog middelen aanwezig zijn, is

Johannes”.

de Redding Maatschappij vrij de resterende middelen aan te wenden
voor de exploitatie van het reddingwerk.

Vermogen per 1 januari
Rendement

Vermogen per 1 januari

410

275

Schenking

0

678

Rendement

0

5

-410

-548

0

40

Besteed aan doelstelling
Vermogen per 31 december

Vermogen per 31 december
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415

400

18

15

433

45

(alle bedragen x € 1.000)

3. REDDERSFONDS

8. MARINUS CORNELIS FONDS

De doelstelling, vastgelegd door de initiatiefnemer tot het fonds, zijnde

De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W.B. van Zantvliet-

het Palace Hotel te Noordwijk, luidt als volgt:

Waterdrinker, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt:

Het mogelijk maken en ondersteunen van projecten die rechtstreeks ver-

Gelden aanwenden ten behoeve van de (meebetaling aan) de aanschaf

band houden met het werk van de bij de KNRM werkzame vrijwilligers.

van een reddingboot type Atlantic 75, met dien verstande dat indien dit

Hierbij kan worden gedacht aan de bemanningskosten zoals opleiding,

type reddingboot niet meer aangeschaft wordt danwel kan worden, de

uitrusting, uurvergoeding, verzekeringen, aanhoudpremies en dergelijke.

dan in het fonds aanwezige gelden mogen worden aangewend voor

De KNRM zal al hetgeen zij uit het evenement KNRM Gala zal verkrijgen,

(meebetaling) aan de aanschaf van een andere reddingboot.

nu of in de toekomst, onder de naam “Reddersfonds” registeren.
9. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS

2008

2007

Vermogen per 1 januari

658

292

Het fonds heeft als doel: De exploitatie van de reddingboot “Edzard Jacob”

Opbrengst KNRM Gala

523

351

en de exploitatie van de reddingstation te Schiermonnikoog.

Toevoeging rendement

-25

15

.56

658

Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar aanleiding van de
ontvangst van een legaat uit de nalatenschap van de heer R.J. van Holthe.

Vermogen per 31 december

20. VENTURN FONDS

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

aanvang van het fonds in 2008, luidt als volgt:

Het Springbok Fonds is in 2007 ingesteld naar aanleiding van de

De exploitatie van het reddingwerk van de KNRM op Hansweert.

ontvangst van een legaat uit de nalatenschap van mevrouw mr. H.S. Bok.
Het fonds heeft als doel:

2. ARTY WOOD FONDS

De bouw van de reddingboot genaamd “Springbok”, zo mogelijk

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij de

gestationeerd in de buurt van Delfzijl of Lauwersoog, doch in ieder

aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt:

geval in de provincie Groningen of Friesland.

Het vermogen en de opbrengst over dit vermogen aan te wenden voor een
reddingboot of reddingmateriaal in de ruimste zin van het woord. Het

Vermogen per 1 januari
Inbreng legaat
Rendement
Vermogen per 31 december

315

0

0

314

-4

1

3

35

fonds wordt gevoed door een periodieke schenking ad € 150 per jaar.
Ultimo 2008 zijn twee jaarbijdragen ten behoeve van het fonds ontvangen.
22. ARTY & SOPHIA WOOD FONDS

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij de
5. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS

aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt:

De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw A. Floor, bij de

Het vermogen en de opbrengst over dit vermogen aan te wenden ten

aanvang van het fonds in 2008, luidt als volgt:

behoeve van overlevingspakken en andere reddingsmiddelen van de

De bouw van een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan

redders van de KNRM-reddingstations van Westkapelle, Veere en/of

gelijkwaardig - met de naam “Evert Floor”.

Scheveningen.
Het fonds wordt gevoed door een periodieke schenking ad € 400 per jaar.

Vermogen per 1 januari
Periodieke schenking
Rendement
Vermogen per 31 december

0

0

40

0

Ultimo 2008 zijn twee jaarbijdragen ten behoeve van het fonds ontvangen.

0

0

23. COENRAAD BOT FONDS

40

0

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer C. Bot, bij de
aanvang van het fonds in 2005, luidt als volgt:

6. FONDS NOORDHOLLANDSCHE VAN 86

Opbrengst aan te wenden ten behoeve van station Den Helder in de

De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting Noordhollandsche

ruimste zin van het woord, met dien verstande dat indien de noodzaak

van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het fonds in 2008, luidt als volgt:

van het voorzien in de financiële middelen ten behoeve van station Den

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

Helder niet meer noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van het bestuur
van de KNRM, de dan nog aanwezige gelden aan te wenden voor de

Vermogen per 1 januari
Schenking
Rendement
Vermogen per 31 december

0

0

exploitatie van het reddingwerk. Het fonds wordt bij leven van de heer

1.500

0

Bot gevoed door een periodieke schenking ad € 100 per jaar. Ultimo

0

0

2008 zijn vijf jaarbijdragen ten behoeve van het fonds ontvangen.

.500

0
De onder 17 tot en met 23 genoemde fondsen hebben ieder een vermo-

7. JOHANNES W.F. EN MARIA JANSEN-ROSIER FONDS

gen lager dan € 25.000 en worden gecomprimeerd weergegeven:

De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W. Jansen,
bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt:

2008

2007

Gelden aanwenden ten behoeve van station Scheveningen in de ruimste
zin van het woord, met dien verstande dat indien de noodzaak van het

Vermogen per 1 januari

47

37

voorzien in de financiële middelen ten behoeve van station Scheveningen

(Periodieke) schenking

23

9

niet meer noodzakelijk is, de dan nog in het fonds aanwezig gelden aan-

Rendement

gewend mogen worden voor de exploitatie vanhet reddingwerk.

Vermogen per 31 december

0

1

70

47
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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 56 t/m 67 opgenomen

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging

geconsolideerde jaarrekening 2008 van Stichting Koninklijke Nederlandse

van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de

Redding Maatschappij te IJmuiden bestaande uit de geconsolideerde

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

balans per 31 december 2008 en de geconsolideerde staat van baten en

heden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de

lasten over 2008 met de toelichting gecontroleerd.

accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die

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

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken

weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen en resul-

slagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattin-

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

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

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

tie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

van en getrouw weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen 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-

grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde 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 geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

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 2008 en
van het resultaat over 2008 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, 26 maart 2009

KPMG ACCOUNTANTS N.V.
S. Haringa RA
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“Ik heb het geluk dat mijn partner
écht weet waar ik over praat!”
De KNRM telt ongeveer .00 vrijwilligers. Een bijzonder
stel mensen. Het eerste stel dat we ‘bezoeken’ is ook meteen het enige ‘stelletje’ onder de bemanningen. Harmen
Schuttel is beroepsschipper op de reddingboot Arie Visser.
Zijn partner Dominiek de Jong is één van ‘zijn’ opstappers.
De twee, die samen een oud huis in West-Terschelling bewonen,
geven geen moment de indruk dat ze het zelf ook bijzonder vinden. Er worden schouders opgehaald en elke vorm van extremiteit
wordt achteloos de kop ingedrukt. “Saai zijn wij, hè?”, lacht
Dominiek, die voor haar brood als verkeersleider op de vuurtoren
Brandaris zit.
Harmen, geboren in Buitenpost, vaart al sinds 1985, voornamelijk
als kapitein op diverse coasters en vrachtschepen. Daarnaast staat
hij sinds 1999 ingeschreven als vrijwilliger op de reddingboot.
“Toen ik in dat jaar vroeg of ik erbij kon, antwoordde schipper
Ane Ruyg meteen dat hij in mij een opvolger zag. Ik was vereerd
en zag dat helemaal zitten. Na 15 jaar varen, wil je ook wel eens
wat anders zien dan alleen water. Uiteindelijk heeft het nog een
paar jaar geduurd, maar ik ben heel blij met mijn aanstelling”.
Vooroordeel
Dominiek werd geboren in Groningen en kwam net als Harmen
voor de zeevaartschool naar Terschelling. Tijdens de opleiding ontmoette ze Harmen en al snel trokken de twee bij elkaar in. Maar
de meeste tijd vóeren ze samen. Dominiek: “Ik ben opgegroeid in
een mannenwereld. Ik koos op school een exact pakket, ging naar
de zeevaartschool en vervolgens varen. Ik ben vaak de enige
vrouw in mijn werkomgeving”. Bij de KNRM is dat niet veel
anders. Zij werd in 2000 gevraagd, deels omdat men op zoek was
naar een vrouw in de ploeg. “Ik wilde het graag doen, maar niet
omdat ik een vrouw was. Ik wilde beoordeeld worden op mijn
kwaliteiten. Het feit dat ik er nog steeds bij zit, heeft mijn waarde

bewezen, denk ik. Want een klungelige vrouw bevestigt het vooroordeel en wordt direct weggestuurd”. Harmen knikt berustend.
“Denk erom dat Dominiek weet wat varen is…”
Beestenweer
De twee hebben er geen enkel probleem mee om werk en privé te
scheiden. En ook niet met de hiërarchische structuur aan boord
van een reddingboot. “Waar mogelijk overleggen we, maar als
het spannend wordt, is mijn wil ook wet”, zegt Harmen. “Ook
voor Dominiek!” De twee lachen er hartelijk om, maar realiseren
zich ook dat dit realiteit is. Hoe is het bijvoorbeeld voor Harmen
om zijn eigen vriendin met beestenweer naar buiten te sturen, als
er aan dek iets moet gebeuren? “Dat is vreemd, ja. Maar onder
extreme omstandigheden zal Dominiek niet meegaan. Zij is geen
echte durfal. Daar heb ik andere jongens voor, die dat weer prachtig vinden”.
Spanning
Harmen zelf heeft geen enkel probleem met zware omstandigheden. “Slecht weer niet, nee. Ik deins er ook niet voor terug om
verantwoordelijk te zijn. Dat was ik aan boord van die coasters en
vrachtschepen natuurlijk ook. En toch is dit anders. Tijdens mijn
eerste slecht-weerreis als schipper voelde ik de spanning in mijn
lichaam. Het móest goed gaan!” Dominiek knikt. “Ik zat toen op
de vuurtoren en ik hoorde aan zijn stem dat Harmen niet op zijn
gemak was”. Zij kon op dat moment niets met die wetenschap, te
meer daar de rest van de bemanning niets merkte van de spanning. “Privé moet je dan even uitschakelen en ‘gewoon’ je werk
doen”.
Harmen onderstreept dat het verhaal daarmee niet ‘af’ is. “Ná een
actie heb ik heel veel aan Dominiek. Veel partners van redders wíllen wel luisteren, maar hebben ten diepste geen benul waar de
ander het over heeft. Bij ons is het andersom: Dominiek heeft aan
één woord genoeg om mij te begrijpen. Dat is heel prettig”.
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Help de redders…
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wordt uitsluitend door vrijwillige bijdragen in stand gehouden. De KNRM
ontvangt geen exploitatiesubsidies van de overheid. Zonder de
steun van Redders aan de wal (donateurs), schenkers en erflaters
kunnen de redders hun werk niet doen.
Wilt u ze daarbij helpen?
Er zijn verschillende manieren om de Redding Maatschappij te
steunen.
Redder aan de wal
De donateurs van de Redding Maatschappij krijgen de benaming
‘Redder aan de wal’ mee, door jaarlijks tenminste € 25,- te doneren aan de KNRM. 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
vormen voor de Redding Maatschappij een belangrijke bron van
inkomsten. Uit deze vorm van ondersteuning heeft de KNRM in de
afgelopen jaren tal van nieuwe reddingboten kunnen financieren.
De naamgeving van de boten is altijd verbonden aan de bron
waaruit het geld voor de bouw afkomstig is.
Periodieke schenkingen
U kunt bij notariële akte laten vastleggen dat u gedurende tenminste vijf jaren een periodieke uitkering doet aan de KNRM. Het
jaarlijkse bedrag van zo’n schenking is als persoonlijke verplichting
in ieder geval aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 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.
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Loffelijke initiatieven
Veel donateurs van de Redding Maatschappij, maar ook buitenstaanders, grijpen gelegenheden als jubilea en bedrijfsvernieuwingen aan om iets voor de Redding Maatschappij te doen. In de
vorm van een collecte of andere inzamelingsacties. Over deze
initiatieven 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
bunkerbootje 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
netwerk willen verruimen en tegelijkertijd de KNRM willen
steunen. Bel voor meer informatie de KNRM 0255 548454
of kijk op de website www.reddersgala.nl.
Bedrijfssponsoring
De KNRM komt graag in gesprek met bedrijven die de KNRM willen sponsoren. Sponsoring van een 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.knrmwebwinkel.nl.
RESQ is de nieuwe kledinglijn van de KNRM. Rescue Me zijn
watersport- en veiligheidsgerelateerde artikelen. De labels RESQ
en Rescue Me worden in opdracht van de KNRM door Telstar
Trading geproduceerd en verkocht.
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.

Dit jaarverslag is tevens te vinden op www.knrm.nl.
Colofon

Tekst
KNRM
Lay-out
Spider Graphics, Voorhout
Drukwerk
GBU, Urk
Postadres
KNRM
Postbus 434
1970 AK IJmuiden

Rangschikking ANBI
De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) en als zodanig vrijgesteld van schenkingsen successierecht.

Internet
www.knrm.nl
e-mail: info@knrm.nl
Kantoor en werkplaats
Haringkade 2
1976 CP IJmuiden
telefoon: 0255 - 548454
telefax: 0255 - 522572
Bankrelaties Nederland
Postbank rek.nr. 26363
Rabobank rek.nr. 37.35.46.181
Bank Duitsland
ABN-AMRO Bank Frankfurt
Bankleitzahl Nr. 50230400
Konto Nr. 1430629.002
Bank België
Fortis, rek.nr. 035-1685849.30
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
411 99789

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is houder
van het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding
van gedoneerde gelden, toegekend door het Centraal Bureau
Fondsenwerving.
Fotoverantwoording
Robert Bontkes: 38 - Kees Brinkman: 3b, 19, 21 - Arie van Dijk:
3a, 4, 6, 7, 13, 15, 18, 26, 31, 36, 70, 71, 72acd -Timco Haukema:
16, 46 - Heert Jan van Keulen: 72b - Ronald Koelink: 49, 53 Johan Kolff: 40b - Jan de Koning: 30, 55 - Pim Korver: 51 Onbekend: 63. Daan Overduin: 29b - Reddingstation Cadzand:
44a - Reddingstation Enkhuizen: 5, 34, 69 - Reddingstation
Lemmer: 9 - Reddingstation Noordwijk: 23, 39 - Reddingstation
Ter Heijde: 33 - Reddingstation Urk: 17 - Reddingstation Wijk aan
Zee: 50 - Reddingstation Zandvoort: 8, 45 - Janneke Stokroos: 12,
25, 43, 44b, 48 - Dick Teske: omslag, 1, 24, 40a, 42 -Sjoukje de
Vries: 29a -Jan Willem Wolfs: 47.

Uw gift vandaag is morgen een redding
Word Redder aan de wal
www.knrm.nl

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.

