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Klaar met werK,
pieper aan
Arjen Molenaar, plaatsvervangend schipper op 

de reddingboot van Callantsoog: “Strand, water 

en boten hebben altijd mijn aandacht getrokken. 

Van jongs af aan doe ik vrijwilligerswerk voor 

de KNRM in Callantsoog. Na mijn dienstplicht 

bij het Korps Mariniers heb ik rond mijn 27e mijn 

stuurmanspapieren gehaald. Na wat jaren te 

hebben gevaren, heb ik mijn ideale baan bij het 

loodswezen gevonden als stuurman. Ik werk 

veel ‘s nachts en in het weekend, waardoor ik op 

de doordeweekse dagen veel tijd over heb voor 

vrijwilligerswerk. Dus voor mij geldt: klaar met 

werk, pieper aan.”

 

vrijwilligerswerK
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Dit jaarverslag is in omvang te klein om alle reddingen, donateurs, loffelijke initiatieven, 

schenkingen, vrijwilligersinitiatieven enzovoorts volledig te beschrijven. Daarom is slechts een 

selectie gemaakt van de artikelen die in 2010 gepubliceerd werden in het blad De Reddingboot. 

Dit laat onverlet dat de KNRM trots en dankbaar is dat zo veel mensen de organisatie en haar 

medewerkers een warm hart toedragen. 

dit is cor
Cor is net als de alle bemannings leden 
van reddingboten (op een enkele 
beroepsschipper na) vrijwilliger. 
Hij doet zijn werk gratis en voor niets 
(nou ja, hij krijgt € 1,25 per uur). 
Maar de uitrusting en de voorbereiding 
waar Cor en zijn collega’s van 
afhankelijk zijn moeten veilig en 
goed zijn. Wat hebben zij nodig? reddingvest € 250,-

Voor extra veiligheid en drijfvermogen. 

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

portoFoon € 400,-
Wordt bijvoorbeeld gebruikt als 
een opstapper is overgezet op een 
schip om contact te houden met de 
reddingboot. 

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

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

KledingpaKKet € 250,-
Naast thermo-kleding voor degene 
die op open boten varen stelt de 
KNRM ook een kledingpakket 
beschikbaar met onder andere een 
trui, fl eecejack, etc.

opleidingen ca. € 3300,-
Cor heeft een aantal opleidingen 
gedaan om onder extreme 
omstandigheden mensen te kunnen 
redden. Denk aan EHBO, een 
marifooncertifi caat, vaarbewijzen, 
kustnavigatie en een speciale 
opleidingsweek in Schotland. 

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

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

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

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

mUts € 5,- 

handschoenen € 25,- 

illu
stratie: M

arian
 Lato

u
r

rangschiKKing anBi
De KNRM is aangemerkt als een 

algemeen nut beogende instelling 

(ANBI) en valt als zodanig voor de 

betaling van schenkings- en successierechten 

onder het 0%-tarief.

cBF KeUrmerK
De Koninklijke Nederlandse 

Redding Maatschappij is houder 

van het keurmerk voor verant-

woorde werving en besteding van 

gedoneerde gelden, toegekend door het 

Centraal Bureau Fondsenwerving.
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2011 is het Europees Jaar van 
vrijwilligerswerk. Het thema 
geeft aandacht en waardering aan 
een gemobiliseerde werkkracht 
van ongekende omvang. Zonder 
vrijwilligerswerk bestaat er geen 
moderne samenleving zoals wij 
die vanzelfsprekend vinden. 
Ongemerkt levert iedereen wel 
een vrijwillige bijdrage aan de 
maatschappij. Dat gaat zó na-
tuurlijk, dat je er geen erg meer 
in hebt. Tegelijkertijd merken we 
daardoor de vrijwillige inzet van 
anderen vaak niet eens op. In veel 
gevallen vindt dat een oorzaak in 
de totaal verzorgde staat waarin 
we verkeren. In de loop der jaren 
ontstaan door de overheid die 
niets aan het toeval wil overlaten. 
Zo lijkt het in de hulpverlening 
in Nederland bijna ongebruike-

vrijwilligerswaarde

wing, vanwege het ontbreken van 
een betrouwbare taxatie van een 
mensenleven.

Hoe waardevol vrijwilligerswerk 
is komt niet alleen tot uiting in 
het resultaat van de hulpverle-
ning. Ook de motivatie van vrij-
willigers impliceert een waarde 
voor het individu. Vrijwilli-
gerswerk schenkt voldoening, 
die niet is uit te drukken in een 
financiële beloning. Stuk voor 
stuk geven de redders van de 
KNRM aan dat de beloning van 
hun werkzaamheden vooral zit in 
de redding zelf. 

vrijwilligerswerK is 
onbetaalbaar
1.100 mannen en vrouwen 
zetten zich vrijwillig in voor de 

lijk om vrijwilligers in te zetten. 
Niets is minder waar. Bij alle 
hulpdiensten vormen vrijwil-
ligers een belangrijk potentieel 
aan inzetbaar personeel. Dag en 
nacht, 24 uur per dag.

De waarde van vrijwilligerswerk 
is bijna onschatbaar. De KNRM 
brengt deze waarde al jaren tot 
uiting in haar jaarverslag, om 
aan te geven wat de vrijwilligers 
toevoegen aan de jaarlijkse do-
naties van duizenden donateurs. 
De toegevoegde waarde zit niet 
alleen in de arbeidsuren, maar 
vooral in de voorkomen schade 
door tijdige hulpverlening. Daar-
bij schat de KNRM uitsluitend 
de materiële waarde en laat de 
schade van voorkomen lichame-
lijk letsel nog buiten beschou-

Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij. Niet elke 
dag voor een redding, maar wel 
24 uur per dag beschikbaar. Ze 
staan klaar voor échte reddingen 
en dankbare hulpverleningen. 
Maar ook voor onderhoud aan 
het materieel en voor opleidingen 
en oefeningen om voorbereid 
te zijn. De vergoeding die zij 
ontvangen bedraagt € 1,25 per 
uur en, als het meezit, een warme 
dankbare hand van iemand die 
geholpen werd. En juist om dat 
laatste is het de meesten te doen. 
Die ene succesvolle redding of 
die hulpverlening, die veel el-
lende heeft voorkomen, doet veel 
meer dan een paar euro’s in de 
bemanningpot. Die drijfveer om 
vrijwilligerswerk te doen is van 
onschatbare waarde.

vrijwilligerswaarde

vrijwilligerswerK is 
professioneel
Bij de KNRM wordt ‘professio-
neel’ vertaald in vakmanschap en 
zeemanschap. Vakmanschap heeft 
niets te maken met betaald of on-
betaald werk. Dat heeft te maken 
met ervaring, levenswijsheid, ken-
nis 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 profes-
sionele vrijwilligers door te geven 
aan nieuwe, jonge en enthousiaste 
vrijwilligers. Een deel van die 
kennis kun je onderwijzen, maar 
een groter deel alleen ervaren.
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in dit jaarverslag wordt 
verantwoording afgelegd 
over de activiteiten van 
de volgende entiteiten:
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij, Exploitatiestichting ten behoeve van de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
en de KNRM BV, allen gevestigd te IJmuiden. De 
stichting KNRM is bestuurder van de Fondsen op 
Naam: Stichting I.M. de Raath en Stichting “Helden 
der Zeefonds Prins der Nederlanden”, statutair 
gevestigd te Rotterdam.
Tevens is de stichting KNRM bestuurder van de 
stichting Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Red-
ding van Schipbreukelingen, statutair gevestigd 
te Rotterdam en de Vereniging ex-reddingboten 
NZHRM, statutair gevestigd te Enkhuizen. Deze 
rechtspersonen verrichten geen activiteiten.

cbf KeurmerK
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij is houder van het keur-
merk voor verantwoorde werving en 
besteding van gedoneerde gelden, 

toegekend door het Centraal Bureau Fondsen-
werving. Hertoetsing vond in 2010 plaats, zonder 
aanmerkingen.

rangschiKKing anbi
De KNRM is aangemerkt als een alge-
meen nut beogende instelling (ANBI) 
en valt als zodanig voor de betaling 

van schenkings- en successierechten onder het 
0%-tarief.

certificering iso 9001
De KNRM is houder van het certifi-
caat ISO 9001 voor fondsenwerving 
en ondersteuning aan de reddingsta-

tions op het gebied van: werving, kwaliteit en zorg 
van en voor medewerkers, operationele gereed-
heid en materieelbeheer. Deze certificering betreft 
de bedrijfsprocessen van het hoofdkantoor en de 
werkplaats in IJmuiden.

de ene vrijwilligers vertrekt binnen een jaar, 
de ander blijft de Knrm meer dan 30 jaar 
trouw. een voorbeeld:

arie boon (54)
“Het reddingwerk is mij met de 
paplepel ingegoten. Mijn vader zat er 
ook bij en ik kon niet wachten tot ik 

oud genoeg was. Na 30 jaar, waarvan 20 
jaar als schipper, stop ik er nu mee. Ik 
kan wel zeggen dat me dat heel veel 
moeite kost. Op je 55e  word je ge-

acht afscheid te nemen. Dispen-
satie is wel mogelijk, maar daar 
wil ik niet aan beginnen. We 

gaan op Vlieland van drie 
naar negen (plaatsvervan-

gende) schippers en dat 
betekent dat ik vaker 
niet dan wel mee zal 
kunnen als de pieper 
gaat. Bovendien denk 

ik dat ik me onbedoeld 
toch te veel met de zaak zou gaan be-
moeien. Maar ik wil mijn opvolgers 
niet voor de voeten lopen. Ik heb 
in al die jaren veel zien veranderen. 
Vroeger konden we maximaal 8 
mijl per uur, tegenwoordig 30. 
En dan al die moderne appara-
tuur, zoals gps en de kaartplotter. 
Heel interessant, maar je moet het 
wel bijbenen. Als je een tijdje niet 

gevaren hebt, dan raak je eruit. 
Tegen mijn opvolgers zou ik 
willen zeggen: doe het zoals ik 
het altijd gedaan heb. 

  Met volle inzet.”

 vrijwilligerstrouw
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2011 is het Europees jaar van het vrijwil-
ligerswerk. Een belangrijk thema, want 
zonder vrijwilligers zou de samenleving 
er anders uit zien. De belangeloze, vaak 
volledig onbetaalde, inzet van vrijwilligers 
vertegenwoordigt een enorme waarde. 
Waarde die in geld is uit te drukken, maar 
tegelijkertijd onschatbaar is door de aard 
en het resultaat van het vrijwilligerswerk.

Bij de KNRM draait alles om vrijwilligerswerk. De 
reddingstations en het reddingwerk kunnen niet 
bestaan zonder de 1.100 vrijwilligers. Met hart 
en ziel zijn velen al jaren verbonden aan hun 
station. Het unieke karakter van de KNRM trekt 
nog altijd nieuwe bemanningsleden. De hulpver-
leningen en reddingen, die zij in teamverband 
uitvoeren, maakt er een hechte groep van, die 
successen en drama’s met elkaar deelt. Ook dat 
geeft een verbondenheid die heel bijzonder is.

De ondersteunende hoofdorganisatie in IJmui-
den zorgt voor de instandhouding van vloot en 
materieel en faciliteert de vrijwilligers, zodat zij 
veilig hun werk kunnen doen. Door het werven 
van fondsen, donaties en nalatenschappen, blijft 
de KNRM in staat dit uit vrijwillige bijdragen te 
bekostigen. 

Het jaarverslag 2010 van de KNRM geeft een 
gedetailleerd beeld van de plannen en de reali-
satie in het verslagjaar. Alles is gerelateerd aan 
de prestatie-indicatoren voor ondersteuning aan 
de reddingstations op het gebied van werving, 
kwaliteit en zorg van en voor medewerkers, 
operationele gereedheid en materieelbeheer.

Op 2010 kunnen we met een goed gevoel terug-
kijken. Met dank aan de donateurs, de Redders 
aan de wal van grote waarde. Met de inzet van 
redders en reddingmiddelen werd de hulpverle-

ning op het water 24 uur per dag gegarandeerd. 
Er deden zich geen grote technische incidenten 
of schades voor en in financieel opzicht verliep 
2010 positief.

Uiteindelijk telt alleen het resultaat. Dit wordt 
bepaald door vrijwilligers. Zowel in vrijwillige 
bijdragen van donateurs, als in het aantal 
geredden dat door vrijwilligers aan wal wordt 
gebracht. Tussen dit begin en eind spelen nog 
veel meer vrijwilligers een rol. Onmisbare scha-
kels in de organisatie. De beroepsorganisatie 
in IJmuiden is zich daar goed van bewust en zal 
2011 aangrijpen om de vrijwilligersorganisatie 
verder te versterken.

C. van Duyvendijk  R.A. Boogaard
Voorzitter          Directeur

voorwoord
 vrijwilligerstrouw

Het zeiljacht Frida was zondagmor-
gen vertrokken uit de haven van 
IJmuiden en onderweg naar Stellen-
dam. Voor de Katwijkse kust brak het 
roer en raakte het scheepje stuurloos. 
De windkracht was 7 beaufort, de 
golfhoogte ongeveer drie meter. De 
Engels sprekende bemanning gaf 
hierop een noodoproep. Rond 15.00 
uur was reddingboot De Redder uit 
Katwijk ter plaatse en zette twee 
opstappers over. Er werden inmiddels 
windstoten gemeten tot 8 beaufort. 
Bij de eerste sleeppogingen brak de 
mast van de Frida en viel in zee. Nadat 
de mast was geborgen, kon de sleep-
verbinding worden hersteld. De drie 
opvarenden werden uit veiligheids-
overwegingen op De Redder over-
gezet. De Frida werd met hulp van 
de Scheveningse reddingboot Kitty 
Roosmale Nepveu naar de jachthaven 
van Scheveningen overgebracht. 

Zeiljacht frida in problemen 
KatwijK en Scheveningen_15 auguStuS 2010_wind nnw7_ 
inzet reddingboten de redder en Kitty rooSmale 
nepveu

fo
to

: A
rie van
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ijk
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noodopvang voor negen 
drenKelingen 
Scheveningen_17 September 
2010_wind nw6_inzet redding-
boot Kitty rooSmale nepveu 
en beluga 

duits jacht brandt  
volledig uit 
den helder/callantSoog/
petten_3 September 2010_
wind nw2_inzet redding-
boten joKe dijKStra,  
Koen oberman en dolFijn 
Op vrijdag 3 september werden de 
reddingstations Den Helder, Callants-
oog en Petten gealarmeerd voor 
een zeiljacht dat in brand stond voor 
de kust van Callantsoog. De twee 
opvarenden hadden het schip al 
verlaten en zaten in een rubberboot. 
Reddingboot Koen Oberman was als 
eerste ter plaatse. De reddingboot 
Joke Dijkstra arriveerde kort daarna 
met blusmiddelen, maar er was geen 
houden meer aan: de mast van 17 
meter lag al gesmolten in het water. 
Toen de brand onder controle was, 
was er weinig van het zeiljacht over. 
Aan bakboordzijde was de romp al 
gedeeltelijk weggesmolten. Besloten 
werd om de Dolfijn het wrak naar 
het strand te laten slepen, zodat  
het daar eventueel op een dieplader 
afgevoerd kon worden, maar 
de schade was zo groot dat het 
wrak zonk.

noodopvang voor  
negen drenKelingen 
Scheveningen_17 September 
2010_wind nw6_inzet  
reddingboot Kitty rooSmale 
nepveu en beluga 
Rond 18.00 uur sloeg vlak voor de 
Scheveningse haven een rubber-
boot met negen personen om. De 
rubberboot was na een korte trip 
op zee onderweg naar binnen, toen 
een hoge golf van achter in de boot 
sloeg. De boot kwam vol water te 
staan en de buitenboordmotor sloeg 
af. Hierdoor kwam het scheepje 
dwars op de golven te liggen, 
waarna het bij de volgende breker 
omsloeg. Alle negen personen lagen 
hierna in zee. Direct werd alarm 
gegeven. De Kitty Roosmale Nepveu 
en het kusthulpverleningsvoertuig 
kwamen direct in actie. Branding-
surfers naast het havenhoofd zagen 
wat er was gebeurd en schoten 
direct te hulp. Zij probeerden de 
drenkelingen in veiligheid te bren-
gen. De Kitty Roosmale Nepveu nam 
vlak voor de blokken van het haven-
hoofd twee personen aan boord. 
Een van de mannen had hoofdletsel 

en was onderkoeld. Zijn hoofdwond 
werd verzorgd en hij werd aan 
boord in de onderkoelingbrancard 
gelegd. Het kusthulpverlenings-
voertuig ving ondertussen op het 
strand de drenkelingen op die door 
de surfers naar het strand werden 
gebracht. Allemaal hadden ze het 
vreselijk koud en sommigen hadden 
veel zeewater en benzine binnenge-
kregen. Alle personen op het strand 
werden in de truck voorzien van 
dekens en thermomateriaal. Toen 
bleek dat iedereen uit het water 
was, bracht de truck de mensen naar 
het boothuis. Daar stond ambulan-
cepersoneel klaar om de mensen 
verder te onderzoeken. Gezien 
de toestand van de drenkelingen 
werd er direct om meer ambulances 
gevraagd. Na onderzoek moesten 
zes personen met ambulances naar 
diverse ziekenhuizen in Den Haag 
worden gebracht voor verdere 
behandeling. De bemanning van 
de truck vertrok weer naar strand 
om de rubberboot, die nog steeds 
ondersteboven voor de kust dreef, 
te bergen. Het vaartuigje werd over-
gebracht naar het boothuis.

duits jacht brandt volledig uit 
den helder/callantSoog/petten_3 September 2010_
wind nw2_inzet reddingboten joKe dijKStra,  
Koen oberman en dolFijn 

foto: Dick Teske
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“De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van 
hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust - daaron-
der mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee, de Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse 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, zo-
mede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn”.

doelstelling

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

De praktische uitwerking van de doelstelling – mensen redden – is de kern-
taak van de KNRM, maar binnen de organisatie van de Redding Maatschap-
pij 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 verant-
woording af te leggen over het gevoerde beleid om dat te bereiken.

missie
Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.

visie
De KNRM is de erkende hulpverlener op zee en in het werkgebied van de 
Nederlandse Kustwacht. Redden en helpen op het water kent een profes-
sionele 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 belan-

geloze 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 draag-
vlak.

•	 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.

missie en visie

Beschermvrouwe
Hare Majesteit de Koningin
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bambi gered 
hindeloopen_30 
december_wind n04_inzet 
reddingboot alida
Via de Kustwacht kreeg station Hin-
deloopen rond half vier ’s middags 
een wel heel bijzondere melding. 
Wandelaars hadden gerapporteerd 
dat er in de buurt van Gaast (nabij 
Makkum) een ree door het ijs was 
gezakt. De ree vanaf land benaderen 
was geen optie, vanwege een riets-
rook van zo’n driehonderd meter. Op 
ongeveer anderhalve kilometer uit 
de kust zijn twee bemanningsleden 
van boord gestapt. Na een tocht van 
een kilometer door ondiep water 
en op handen en knieën kruipend 
over het ijs, waarbij ze er af en toe 
doorheen zakten, bereikten de man-
nen de uitgeputte jonge reebok. Het 
beestje werd op de nek genomen en 
naar de vaste wal gebracht, waar de 
dierenambulance het overnam. 

ongewone sleepKlus
egmond aan zee_2 
januari_inzet Khv-trucK 
Sleetje rijden, dat was een tijd gele-
den. Toen de duinen zo besneeuwd 
waren als in begin januari, waren 
dan ook overal sleeënde kinderen 
te zien, al dan niet vergezeld door 
hun ouders. Voor een van die 
ouders verliep die tweede janu-
ari anders dan verwacht. De man 
kwam bovenop een duin ten val, 
waardoor zijn schouder uit de kom 
schoot. In eerste instantie werd de 
Egmondse Reddingsbrigade gealar-
meerd. Maar de plek was zo lastig 
te bereiken dat ook de inzet van de 
KHV van de KNRM gewenst was. 
Met enig kunst- en vliegwerk werd 
de wervelplank van de ambulance 
van de reddingsbrigade omgeto-
verd in een slee waarmee de man 
langs de gladde duinhelling naar 
beneden werd gebracht. Daar 
bleek dat de ambulance geen grip 

meer had in de sneeuw, waarop de 
KHV-bemanning een sleep maakte 
en de ambulance vlot trok. Die ver-
voerde de man naar het Medisch 
Centrum Alkmaar.

vastgelopen denen
lauwerSoog_26 
januari_wind o2_inzet 
reddingboot gebroederS 
luden
De Gebroeders Luden, die in 1996 
werd vervangen door een snellere 
reddingboot, is in 2006 aangekocht 
door een stichting die de historische, 
in 1965 in de vaart genomen motor-
reddingboot wil behouden voor het 
nageslacht. Vanwege de winterse 
omstandigheden lag de oude dame 
stand-by bij reddingstation Lauwers- 

oog. En voor de tweede keer deze 
winter maakte de KNRM dankbaar 
gebruik van haar aanwezigheid, 
dit keer bij het ontzetten van 
een Deense visserskotter, die bij 
Zoutkamperlaag was vastgelopen 
in het ijs. Met zijn 53 ton ploegde 
de Gebroeders Luden door het kra-
kende en scheurende ijs, en maakte 
de weg vrij voor de houten kotter. 
In de vissershaven van Lauwersoog 
aangekomen, bedankte de Deense 
bemanning de ploeg van de Ge-
broeders Luden hartelijk.

meerdere ijsincidenten 
op gouwZee marKen
marKen_januari en 
Februari 
In de maanden december, januari 
en februari hebben de hulpdien-
sten op Marken het druk gehad 
met incidenten op het ijs. De 
KNRM en de vrijwillige brandweer 
zijn meermalen uitgerukt, onder 
andere voor een vrouw met een 
schedelbasisfractuur, een man met 
een gebroken heup, een man met 
een gebroken sleutelbeen en een 
vrouw met een gebroken kuit- en 
scheenbeen. 
De bemanning van station Marken 
heeft samen met de vrijwillige 
brandweer een systeem ontwik-
keld voor hulpverlening op het ijs. 
De hulpverleners van de vrijwillige 
brandweer kunnen niet ver het ijs 
op, omdat hun uitrusting dat niet 
toelaat. De overlevingspakken van 
de KNRM maken dat de beman-
ning desnoods vanuit een wak kan 
opereren. Op 6 januari hield de 
KNRM een praktijkoefening op het 
ijs, samen met de vrijwillige brand-
weer. Op allerlei manieren werd uit-
geprobeerd hoe de redding van een 
drenkeling het snelst ging. Hiervoor 
hadden de instructeurs van tevoren 
een bijt gezaagd in het ijs.  

meerdere ijsincidenten op gouwZee marKen
marKen_januari en Februari 

bambi gered 
hindeloopen_30 
december

De ‘ijzige’ omstandigheden begin 2010 zorgden ervoor dat 
KNRM-bemanningen heel wat keren moesten uitrukken om in 
nood geraakte vissers en schaatsers uit hun benarde positie te 
bevrijden. En soms ook dieren!

winterweer
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in 2010 bestond de Knrm uit:
1.089 vrijwilligers 
10 beroepsschippers
42 medewerkers (fte’s)
29 lifeguards (vakantiekrachten)
80.073 Redders aan de wal 
42 reddingstations
70 reddingboten
19 kusthulpverleningsvoertuigen
14 waterdichte tractoren/lanceervoertuigen
48 (drijvende) boothuizen en bemanningverblijven

mensen redden
Elke noodoproep werd beantwoord.
1.880 reddingen en hulpverleningen werden uitgevoerd.
753 radio medische adviezen werden gegeven door artsen van de KNRM 
Radio Medische Dienst.
3.356 mensen werden in veiligheid gebracht.
Statistisch is 1% (34 personen) daadwerkelijk het leven gered en is 10% uit 
gevaarlijke situaties bevrijd.
De KNRM lifeguards op Terschelling (proefproject in 2010) verrichtten 364 
hulpverleningen, waarvan 339 voor EHBO, 15 voor zwemmers en 10 voor 
verdwaalde kinderen.

snel
Vrijwilligers waren dag en nacht beschikbaar. Binnen tien minuten na de 
alarmering voeren zij uit.
Nieuwe reddingboten werden gestationeerd in Veere en Elburg.
Aan 13 reddingboten werd groot periodiek onderhoud verricht. Het nieuw 
digitale beschikbaarheidssysteem ASK was voor alle vrijwilligers beschikbaar.
Convenanten tussen KNRM, Kustwacht en veiligheidsregio’s werden vastge-
steld voor snelle en efficiënte hulpverlening.

professioneel
De nieuwe opleidingsstructuur voor aankomend opstappers is geïntrodu-
ceerd. Opleidingen vragen nog steeds veel aandacht. Nog niet alle doel-
stellingen hierin zijn behaald. De samenwerking met opleidingsinstituten 
begint vruchten af te werpen.
De aanstelling van lokale Coördinatoren Opleiden en Oefenen moet de 
opleidingsbehoefte zichtbaarder maken.

Kosteloos
Hulpverlening werd kosteloos uitgevoerd. Om het reddingwerk te bekosti-
gen werden duizenden donaties ontvangen, ook van de geredden. 

financiële Kengetallen 2010
Baten eigen fondsenwerving   € 7.170.000
Besteed aan doelstellingen   € 9.579.000
Kosten beheer en administratie  € 898.000
Wervingskosten baten   €1.736.000
Resultaat beleggingen  7%
Kostenpercentage fondsenwerving   24,2%
Doelbestedingspercentage van de lasten  77,3%
Doelbestedingspercentage van de baten  121,7%

toegevoegde waarde 2010
Toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk   € 6.815.000
Impact uitgedrukt in schadebeperking door de KNRM   € 11.065.000 
Toegevoegde KNRM-waarde  € 2,51 

conclusies
•	 Aan elke gedoneerde euro voegen vrijwilligers en vrijwilligerswerk van 

de KNRM € 2,51 aan waarde toe.
•	 Aandacht voor vrijwilligers staat voorop. Investeren in opleidingen en 

materieel is voor de inzet van professionele vrijwilligers een voor-
waarde.

•	 Zorgvuldig omspringen met de gevraagde en geïnvesteerde tijd van 
vrijwilligers is een voorwaarde voor langdurig behoud van de vrijwil-
ligers voor de reddingorganisatie.

•	 Intensieve watersport en veranderingen in het gebruik van het zee- en 
kustgebied, bijvoorbeeld door windmolenparken en kustbeschermings-
maatregelen, vergen aandacht en voorbereiding op diverse soorten 
van hulpverleningen.

•	 Versterking van de plaatselijke commissies en een goede taakverdeling 
bevorderen het lokale toezicht en vergroten de veiligheid. Een sterke 
ondersteunende hoofdorganisatie draagt bij aan de hogere kwaliteit in 
voorbereiding en in dienstverlening, die verlangd wordt van de KNRM.

•	 Samenwerking met collega hulpverleners en goede werkafspraken 
dragen bij aan beter reddingwerk, versterken de positie van de KNRM 
en bevorderen een goede onderlinge verstandhouding.

•	 Rekening houdend met een veranderende hulpvraag kijkt de KNRM 
vooruit naar een passende reddingvloot in 2025. Bij de investeringen in 
nieuw materieel moet rekening gehouden worden met een evenwich-
tige exploitatielast in de komende 15 jaar.

•	 Zelfstandigheid in beleid en uitvoering kan alleen blijven bestaan met 
voldoende Redders aan de wal en maatschappelijk draagvlak. Inten-
siveren van fondsenwerving is noodzakelijk om minder afhankelijk 
te zijn van het belegd vermogen. De zekere inkomsten uit fondsen-
werving en sponsoring moeten fors verhoogd worden en de kosten 
beheerst of gereduceerd.

mensen redden
samenvatting 20
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“In 2009 verhuisde ik van Amsterdam 
naar IJmuiden en meldde ik me aan bij 
de KNRM. Ik miste het water. Bijna mijn 

hele leven woonde ik in Vlissingen, daar 
zat ik in mijn jeugd bij de zeekadet-

ten en jeugdbrandweer. Daarna 
werd ik vrijwilliger bij de 
brandweer. Bij medische eva-

cuaties ging ik als ambulan-
ceman al regelmatig mee 
met de Zeeuwse red-
dingboten. Dus ik kende 

het werk al van dichtbij. 
Nu doe ik alles aan boord. 
Dit is voor mij de ideale 
vrijwilligersbaan; volop 
spanning en uitdaging. 

En als groentje kan ik nog 
heel veel leren. Ik voel me al 
helemaal opgenomen in de 
ploeg. Dat is belangrijk, want 
je moet elkaar blindelings 
kunnen vertrouwen als je in 
slechte weersomstandigheden 
de zee op gaat. Dat redden is 
gewoon mooi werk. Dat je de 
angst in de ogen van mensen 
ziet verdwijnen wanneer je met 
de reddingboot langszij komt. 
Afgelopen zomer was er een 
weeralarm. Een jacht met 
motorproblemen durfde niet 
naar binnen op de zeilen. Net 
buiten de pieren hebben we ze 
op sleeptouw genomen en in 
veiligheid gebracht. Die blije 

gezichten na afloop, daar                                                                        
 doe je het voor.”
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een nieuwe opstapper
Naam: Bauke Bakker 
Leeftijd: 35 jaar
Station: IJmuiden 
Beroep: Ambulancechauffeur 
Opstapper sinds: zomer 2009

Ieder jaar melden zich meer dan 
60 nieuwe vrijwilligers aan. We 
maken kennis met één daarvan.

aed redt leven op Zee 
ijmuiden_20 april 
2010_wind nw 4_inzet 
reddingboot KooS van 
meSSel
De bemanning van de redding-
boot Koos van Messel ontving 
’s middags een alarm voor een 
medevac. In het ankergebied lag 
de motortanker ‘Hornisse’ met 
aan boord een bemanningslid met 
pijn op de borst. De bemanning 
van de Koos van Messel kreeg het 
verzoek stand-by te blijven. Het 
was niet zeker of zíj de patiënt 
van boord moesten halen of dat 
dit per helikopter ging gebeuren. 
Op het moment dat de Kustwacht 
doorgaf dat er gevaren moest 
worden, besloot de bemanning 
voor de zekerheid een Automa-
tische Externe Defibrillator (AED) 
mee te nemen. Er ging geen am-
bulancepersoneel mee aan boord, 
maar bij terugkomst in IJmuiden 
zou een ambulance klaarstaan. Bij 
aankomst bij de ‘Hornisse’ werden 
twee opstappers overgezet. Eén 
van hen was Bauke Bakker, am-
bulancemedewerker van beroep. 
Uit het logboek van de schipper: 

“De man met klachten bleek te 
zijn neergegaan. In een oogopslag 
ziet Bauke dat het foute boel is. 
De patiënt is blauwpaars van 
kleur en er is geen ademhaling 
of polsslag. Bauke en zijn collega 
Marcel beginnen onmiddellijk met 
reanimeren en gebruiken de AED. 
Met resultaat: de man is weer 
aanspreekbaar.”
De opstappers dienen hem vervol-
gens zuurstof toe en vragen een 
heli aan om de man van boord te 
halen. Bauke gaat met de patiënt 
mee te gaan naar het VU-zieken-
huis in Amsterdam. Na het maken 
van een hartecho blijkt de man te 
moeten worden gedotterd.  
Patiënt heeft geen blijvende scha-
de overgehouden aan het voorval. 
Opmerking in het logboek van 
de schipper: “Zonder deze AED 
zou het hoogst waarschijnlijk niet 
goed zijn afgelopen met deze 
patiënt.” 
Op 31 mei kreeg de bemanning 
van de Koos van Messel als blijk 
van waardering voor deze levens-
reddende actie een oorkonde  
van de Raad van Toezicht van  
de KNRM. 
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Bij het redden van mensen gaat het soms om 
minuten. Dat is voor de brandweer en ambulan-
cediensten de reden om maximale aanrijdtijden 
te hanteren. Voor de KNRM worden soortgelijke 
tijdsnormen gehanteerd. Door de grootte van 
het werkgebied is een norm, zoals op het land 
wordt gebruikt, onhaalbaar. Om toch binnen de 
kortst mogelijke tijd ter plaatse te kunnen zijn 
spelen de volgende factoren een rol:

•	 Alarmering
•	 Beschikbaarheid van vrijwilligers
•	 Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 

materieel
•	 Reddingbootontwerp
•	 Navigatie- en communicatiemiddelen
•	 Weersomstandigheden
•	 Locatie van reddingstations

De KNRM heeft zichzelf prestatienormen 
opgelegd om na te streven en afwijkingen in de 
realisatie te kunnen verklaren. 

resultaat 2010
De uitruktijd wordt gemeten over alle alarme-
ringen en alle reddingstations. Gemiddeld vaart 
een reddingboot 9,75 minuten na de alarme-
ring uit. 3% wijkt af van de norm. Dit wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door reddingstations 
waarvan de ligplaats van de reddingboot op 
grote afstand van de woonkernen ligt waar 
vrijwilligers vandaan komen. Hiervoor zijn geen 
passende oplossingen denkbaar.
Een langere uitruktijd kan ook ontstaan 
wanneer er geen spoed bij de melding wordt 
gegeven of wanneer de reddingboot wacht op 
ambulancepersoneel of brandweer om mee te 
nemen naar het incident op het water. Er wordt 
gestreefd naar optimale en gelijktijdige alarme-
ring van de verschillende hulpdiensten, zodat de 
uitruktijd zo kort mogelijk blijft.

Om te zorgen voor snelle alarmering en uitruk 
wordt veel overleg gevoerd met het Kustwacht-
centrum en de veiligheidsregio’s. In 2010 is 
gezorgd voor goede evaluaties van bijzondere 
reddingsacties. Waar de noodzaak tot verbete-

ring bestond, is dit besproken met de alarme-
rende instanties.

beschiKbaarheidsmonitor
Om 24 uur per dag voldoende vrijwilligers 
beschikbaar te hebben om de reddingboot te 
bemannen is de beschikbaarheidsmonitor ASK 
op alle reddingstations uitgerold. Met dit sys-
teem kunnen vrijwilligers zich aan- en afmelden 
via hun mobiele telefoon of via internet, zodat 
op elk moment van de dag bewaakt wordt of er 
voldoende vrijwilligers zijn om de reddingboot 
te bemannen. Het systeem waarschuwt iedereen 
automatisch wanneer een kritisch minimum aan 
bemanningsleden is bereikt. Op dat moment 
krijgt elke vrijwilliger het dringende verzoek 
nogmaals te melden hoe de beschikbaarheid is. 
Het systeem biedt mogelijkheden tot planning, 
zodat vrijwilligers meer vrijheid hebben en zich 
niet 24 uur per dag gebonden hoeven te voelen.
Het systeem fungeert tevens als back-up alarme-
ringssysteem voor het geval het P2000 alarme-
ringssysteem uitvalt.

onderhoudsmanagement- 
systeem
In 2010 is het reguliere groot onderhoud zoals 
gepland uitgevoerd om reddingboten betrouw-
baar te houden. 
In 2010 is het onderhoudsmanagementsysteem 
MARAD geïntroduceerd. Hiermee krijgen 
bemanningsleden en de technische dienst beter 
inzicht in de conditie van het reddingmaterieel 
en kunnen onderhoudswerkzaamheden beter 
afgestemd worden op de toestand van de ver-
schillende onderdelen.

nieuw materieel
Er zijn twee nieuwe reddingboten gestationeerd 
in Veere en Elburg, waarmee de gereddencapa-
citeit in het werkgebied van deze stations 
werden verbeterd.

Met de komst van nieuwe reddingboten werden 
twee oudere reddingboten aan de reservevloot 
toegevoegd. Zodoende kan in geval van onder-
houd en reparatie een reddingstation terugval-

len op een vervangende reddingboot en 24 uur 
per dag inzetbaar blijven.

Waar nodig is de elektronische uitrusting van de 
reddingboten aangepast of vervangen, om mee 
te blijven ontwikkelen in navigatie- en commu-
nicatiemogelijkheden. 

In 2010 is besloten tot aanschaf en plaatsing van 
AED’s (automatische externe defibrillator) op 
alle reddingboten en reddingstations. Dank zij 
een grote donatie van het Fonds NutsOhra kon 
deze aanschaf in één keer worden gedaan.

barre weersomstandigheden
Uiteraard heeft de KNRM geen invloed op het 
weer. Voor bemanningsleden en alarmerende 
instanties is het wel van belang te weten onder 
welke omstandigheden gevaren wordt. Zo 
kan het Kustwachtcentrum besluiten naast het 
dichtst bijzijnde reddingstation een tweede red-
dingstation te alarmeren, dat gunstiger ligt ten 
opzichte van windrichting en golfhoogte.
Het streven om alle vrijwilligers toegang te ver-
lenen tot meer gedetailleerde meteogegevens is 
doorgeschoven naar 2011.

spreiding van reddingstations
De reddingstations van de KNRM zijn groten-
deels historisch bepaald door de ligging ten 
opzichte van havens en scheepvaartroutes. In de 
loop der jaren zijn reddingstations toegevoegd 
en afgestoten. Tegenwoordig wordt bij het op-
richten van nieuwe reddingstations voornamelijk 
gekeken naar de dekkingsgraad van de redding-
capaciteit in het werkgebied. Voor de Noordzee 
is nagenoeg het gehele gebied gedekt naar de 
vastgestelde normen voor gereddencapaciteit. 

In het werkgebied op de ruime binnenwate-
ren  zijn nog enkele kleine gebieden waar de 
KNRM niet binnen 30 minuten na alarmering ter 
plaatse kan zijn. Om dit te bereiken wordt voor 
de komende jaren een vlootplan ruim binnen-
water opgesteld. Hierin worden de onbereikte 
gebieden bepaald en de reddingvloot herover-
wogen.

mensen redden
snel 20
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ferdi, de Kleinste 
reddingboot
Het bestuur van de Anna M. Mersie Bruyn Stichting verrichtte op 21 juni  
2010 de naamgeving van een nieuwe reddingwaterscooter voor Terschel-
ling. De stichting, die ophoudt te bestaan, gebruikte het batig saldo voor 
een schenking aan de KNRM, waaruit een reddingwaterscooter, een strand-
voertuig en opleidingen voor Terschelling werden bekostigd. Deze Ferdi 
is, met een lengte van 3,2 meter, meteen de kleinste en tevens snelste red-
dingboot in de KNRM-vloot. De stichter van het fonds, Ferdinand Daniëls, 
liet in 1995 geld na voor de bouw van het boothuis in West-Terschelling.

evert floor 
gedoopt in elburg

oranje 
voor veere
Reddingstation Veere heeft op 
zaterdag 29 mei 2010 een nieuwe 
reddingboot in de Nikolaasklasse 
in gebruik genomen. De boot kon 
worden gebouwd dankzij een 
schenking van Oranje Casino ltd, 
en krijgt dan ook de toepasselijke 
naam Oranje. De boot werd 

gedoopt door Ageeth Boomgaardt, 
voormalig hockeyinternational  
en ambassadrice van Oranje Casino.  
De doop werd gedaan in combi-
natie met de onthulling van het 
Reddersmonument Veere.  
Het monument staat symbool voor 
de Veerse reddersgeschiedenis. 

Op zaterdag 3 juli 2010 heeft 
reddingstation Elburg een nieuwe 
reddingboot in gebruik genomen. 
De boot uit de Nikolaasklasse, Evert 
Floor genoemd, werd gedoopt 
door haar schenkster, mevrouw   
A. Floor-Wieringa. Mevrouw Floor 
heeft een paar jaar geleden het 
‘Evert en Alies Floor Fonds’ opge-
richt. Het fonds heeft als doel het 
bouwen en exploiteren van een 
reddingboot en de opleiding van 
haar bemanning. Hiervoor is het 

station Elburg gekozen. De doop-
plechtigheid werd afgesloten met 
een tochtje op de nieuwe aanwinst. 
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Om professionele vrijwilligers te krijgen is in 2010 opnieuw geïnvesteerd 
in het volledige opleidingspakket. Voor een groot deel zorgt de KNRM 
zelf voor de invulling van de opleiding en waar nodig wordt externe hulp 
gezocht.

opleidingen
In 2010 is de basiscursus voor nieuwe vrijwilligers aangepast aan de nieuw-
ste eisen. Er is een opleidingcatalogus samengesteld waarin de vrijwilliger 
zijn carrière bij de KNRM kan uitstippelen. In 2010 is op de reddingstations 
de Coördinator Opleiden en Oefenen geïntroduceerd. Deze vrijwilliger 
houdt op zijn reddingstation de opleiding en oefengereedheid van de 
bemanningsleden in het oog en zorgt voor coördinatie in het aanbod van 
opleidingen vanuit de KNRM.

oefenen
Wat een vrijwilliger heeft geleerd tijdens de opleiding moet geregeld 
worden beproefd. Hiervoor heeft elk reddingstation de beschikking over 
de zogenaamde oefenbox. Een digitale kennisbank, waarin alle mogelijke 
oefeningen staan uitgeschreven en zijn voorzien van stappenplannen en 
controlelijsten. Met behulp hiervan kunnen oefeningen worden herhaald 
op verbeterpunten waardoor de leercurve enorm stijgt.

Om de kennis toe te passen in hulpverleningen wordt periodiek samen 
met andere hulpdiensten geoefend. Deze zogenaamde multidisciplinaire 
oefeningen vinden voornamelijk regionaal plaats in samenwerking met de 
veiligheidsregio’s en de Kustwacht.

sar liaison
In 2010 is de cursus voor de SAR-liaison toegevoegd. Deze functionaris is 
van waarde zodra op het water een incident plaatsvindt waarbij ook de 
landhulpverleners zijn betrokken. De SAR-liaison verstrekt informatie aan 
de bevelvoerders van de landpartijen in het zogeheten COPI (commando 
op plaats incident). De SAR-liaison wordt geleverd door de Kustwacht of 
op verzoek van de Kustwacht door de KNRM. De Kustwacht en de KNRM 
hebben gezamenlijk een opleiding tot SAR-liaison ontwikkeld, die in 2010 
per regio is gegeven voor vrijwilligers van de KNRM en medewerkers van 
de Kustwacht.

ondersteunende organisatie
De KNRM heeft in IJmuiden een beroepsorganisatie voor operationele, 
technische, administratieve, fondsenwervende en communicatieve onder-
steuning. 
In 2010 is besloten de regionale indeling van reddingstations te wijzigen 
van drie naar vier regio’s. Iedere regio heeft een inspecteur, die voor 
reddingstations de contactpersoon is met de hoofdorganisatie. Per regio 
wordt technische ondersteuning gegeven door een monteur. Alle overige 
ondersteuning wordt centraal vanuit IJmuiden verleend.

Feitelijk zorgen de reddingstations voor operationele gereedheid van vrij-
willigers en reddingboten en zorgt de ondersteunende organisatie er voor 
dat de vrijwilligers hun werk kunnen doen. 

incidenten
Ondanks alle opleidingen, oefeningen en voorbereidingen, vonden in 
2010 verschillende incidenten plaats met lichamelijk letsel tot gevolg. In de 
meeste gevallen betrof dit een ongeval door vallen of stoten. De omstan-
digheden waaronder de incidenten plaatsvonden varieerden van een 
gladde vloer in een verwarmd en goed verlicht boothuis, tot een zware val 
aan boord van een reddingboot bij windkracht 10 en slecht zicht.

In alle gevallen zijn de incidenten gerapporteerd, onderzocht en voorzien 
van aanbevelingen of maatregelen ter voorkoming van herhaling. De 
zorg voor de slachtoffers stond daarbij voorop. Incidenten worden altijd 
gedeeld met andere reddingstations om te leren van de gebeurtenissen.

mensen redden
professioneel

van een hulpverleningsorganisatie als de Knrm wordt 
verwacht professioneel te werk te gaan. de Knrm streeft naar 
professioneel opgeleide vrijwilligers, die voor hun taken de 
beste opleiding hebben genoten die daarvoor te vinden is.

20
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René Bakker en Cees Zeeman, 
schipper en opstapper van 
KNRM-station Callantsoog,  
vatten zo’n vier jaar geleden  
het plan op om een sponsorrit 
voor de KNRM te maken. 

Nadat ze een keer aan de start van 
de Arctic Challenge waren gaan kij-
ken, kozen René en Cees voor deze 
jaarlijkse behendigheidswedstrijd. 
En zo reden ze drie keer 7000 kilo-
meter naar de Noordkaap, met een 
terreinwagen door grotendeels 
bevroren landschap. Bedrijven en 
particulieren die de KNRM een 
warm hart toedroegen, konden 
een plekje op de motorkap kopen 
voor een logo of naam. 

Ruim € 21.000 brachten de twee 
collega’s de afgelopen jaren op 
deze avontuurlijke manier bij  
elkaar. Dit jaar was een goede 
laatste keer, vinden de KNRM’ers, 
die met hun recente deelname  
een recordbedrag van € 9.000  
binnenhaalden.
Mogelijk dient zich in de toekomst 
weer een andere uitdaging aan 
waarmee ze de KNRM kunnen 
steunen, maar in 2011 neemt 
het team in elk geval even 

pauze. Want als Bakker en Zeeman 
iets doen, gaan ze er ook echt 
tegenaan. “Meedoen is belangrij-
ker dan winnen, tot we starten”, 
lacht schipper René. Dat verklaart 
waarom de heren telkens zeer 
glansrijk eindigden. In 2010  
kwamen ze zelfs als tweede  
van de 55 teams over de 
finish.

naar de 
poolcirKel 
voor de Knrm  

Toen een aantal maanden gele-
den in zijn wijk een feestje op 
komst was, besloot Joost ter 
Burg (14) uit Utrecht om met 
een stand te gaan staan ter 
promotie van de KNRM. 

Moeder Marion juichte het initiatief 
toe en nam bij wijze van sponsoring 
direct de kosten voor de kraamhuur 
op zich. Bij het KNRM-station Huizen 
haalde Joost folders om uit te delen. 
Ook mocht hij spullen lenen om de 
kraam in te richten.
Het werd een bijzondere dag: Joost 
maakte bezoekers bekend met de 
KNRM, zamelde geld in en wist 
drie donateurs te werven. Verder 
verkocht hij speelgoed en kleren. 

Een groot deel van de opbrengst 
daarvan heeft hij aan de KNRM  
geschonken. “Het is die dag gelukt 
een bedrag van € 99,13  op te 
halen”, vertelt de jonge KNRM-
bewonderaar tevreden. “Toen ik  
het geld ging afgeven in Huizen 
legde een van de opstappers er  
spontaan een euro bij. Toen had ik 
dus  een opbrengst  van ruim € 100.”
Al sinds zijn vierde is Joost een 
enorme fan van de Redding Maat-
schappij en inmiddels is hij ook al 
vijf jaar donateur. Grote kans dat 
hij later zelf ook opstapper wordt, 
denkt hij. “Als ik ergens ben waar 
een reddingstation is, kan ik het  
niet laten, dan móet ik er gewoon 
even heen.” 

feestelijK 
initiatief

Ieder jaar nemen honderden 
donateurs het initiatief tot een 
bijzondere activiteit waarmee zij 
geld inzamelen voor de KNRM of 
de aandacht vestigen op het vrij-
willigerswerk. De KNRM bedankt 
iedereen persoonlijk na giften en 
initiatieven.
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Uiteraard kost het in stand houden van een 
reddingvloot en het opleiden en oefenen van 
vrijwilligers veel geld. Dankzij de vrijwillige 
bijdragen van donateurs, schenkers en erflaters, 
kan de KNRM al 186 jaar garanderen dat hulp 
geboden wordt door gepassioneerde vrijwilli-
gers op professionele wijze.

 fondsenwerving
Om de jaarlijkse exploitatie te kunnen dekken 
zijn donaties onmisbaar. Een vaste kern van 
Redders aan de wal zorgt voor de basis. Grote 
schenkingen, nalatenschappen en sponsorbijdra-
gen zorgen voor de financiering van bijzondere 
projecten en compleet nieuwe reddingboten.

In 2010 bedroegen de inkomsten uit fondsen-
werving ruim € 7 miljoen. Dit is weliswaar ontoe-
reikend om de ruim € 12 miljoen aan exploitatie 
volledig te dekken, maar de KNRM put hiervoor 
uit haar reserves, die hiertoe jaarlijks voldoende 
rendement moeten opleveren.

Fondsenwerving is een uitdaging voor de 
komende jaren. Het gat tussen inkomsten en 
uitgaven moet worden verkleind om de ambities 
voor de toekomst te kunnen waarmaken. 

vrijwilligerswaarde
Een belangrijke drijfveer om donateur te zijn bij 
de KNRM is de vrijwillige inzet van de redders. 
Iedere gedoneerde euro wordt meer waard door 
de uren die vrijwilligers belangeloos spenderen 
aan hulpverleningen. De schade die zij daarmee 
voorkomen aan mens, materieel en milieu is 
groot en vormt eveneens een toegevoegde 
waarde aan elke gedoneerde euro.

activiteiten
Om de intensivering van fondsenwerving 
gestalte te geven zijn in 2010 de volgende groot-
schalige activiteiten ontplooid:
•	 Evenementen, zoals watersportbeurzen, 

SAIL Amsterdam en de Wereldhavendagen 
leverden enkele honderden nieuwe Red-
ders aan de wal op.

•	 SMS acties van augustus tot en met septem-
ber leverden 8.000 éénmalige donaties op, 
mede dankzij de aandacht via SAIL.

•	 Direct mailacties op bescheiden schaal 
leverden goede respons en naamsbekend-
heid op.

•	  Reddingbootdag 2010 bracht weer meer 
dan 20.000 donateurs en nieuwsgierigen 
op de been. Bijna 700 nieuwe Redders aan 
de wal werden ingeschreven.

•	 Rinus Redder, de nieuwe mascotte van de 
KNRM, maakte zich bij SAIL bekend en 
schudde vele handjes. Rinus zal steeds vaker 
worden ingezet om de jeugd aan de KNRM 
te binden. Een belangrijke bron van nieuwe 
sympathisanten en toekomstige donateurs.

•	 Verkoopactiviteiten voor het kledingmerk 
ResQ en artikelen uit de webshop brachten 
nog niet het resultaat op wat er van werd 
verwacht. Het leverde, met de opvallende 
verkoopwagen, wel veel bezoekers en 
daarmee indirect, nieuwe donateurs op.

•	 Het jaarlijkse Reddersgala, een benefiet-
avond voor de KNRM in het Kurhaus in 
Scheveningen leverde bijna € 280.000 op. 
Dit is toegevoegd aan het Reddersfonds, 
waaruit de kosten voor vrijwilligers worden 
betaald, zoals beschermende kleding en 
opleidingen. 

loffelijKe initiatieven
Tientallen kleine initiatieven om de KNRM te 
steunen werden in 2010 ontplooid. In alle geval-
len door particulieren of bedrijven die iets te vie-
ren of gedenken hadden en daarmee de KNRM 
voor het voetlicht brachten. In dit jaarverslag zijn 
een paar initiatieven toegelicht. Alle initiatiefne-
mers zijn persoonlijk bedankt.

financieel verslag 2010
In dit jaarverslag is de volledige geconsolideerde 
jaarrekening toegevoegd, die voldoet aan alle 
eisen voor transparante verslaggeving van fond-
senwervende instellingen.
Aanvullend op dit jaarverslag is een evaluatie 
van het jaarplan 2010 met jaarplan 2011 beschik-
baar. Hierin staan gedetailleerde gegevens over 
de prestatie-indicatoren, de doelstellingen en de 
realisatie in 2010.

mensen redden
Kosteloos

de doelstelling van de Knrm is kosteloos hulp verlenen. geredden 
ontvangen dus geen rekening achteraf, maar staat het vrij een donatie te 
doen. deze principiële manier van hulp verlenen sluit naadloos aan bij het 
vrijwilligerswerk dat de Knrm sinds 1824 verricht.

20
10



16 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

Hulpverlening/redding
Zoekactie 
Loos alarm (geen zoekactie)
Medische evacuatie
Stoffelijk overschot bergen
Gewondenvervoer strand

aard van de actie

Motorstoring
Navigatiefout 
Roer- of schroefproblemen
Averij aan romp en tuigage
Slechte weersomstandigheden
Onvoldoende kennnis en ervaring
Ongeval aan boord
Brand/explosie
Aanvaring 
Ziekte aan boord
Paniek/angst
Ongeval aan de wal
Onzeewaardig schip
Conditie bemanning 
EPIRB alarm
Ziekte aan de wal
Onvoldoende veiligheidsmiddelen

oorZaKen (voor Zover beKend)

redden & helpen

2010

totaal aantal acties

TOTAAL ACTIES 1880

Totaal geredden 3356

Totaal dieren 56

   

Gem. aantal reddingacties per dag 5,1

  

aard actie 

Hulpverlening/redding 1555

Zoekactie 153

Loos alarm (geen zoekactie) 64

Medische evacuatie 64

Stoffelijk overschot bergen 9

Gewondenvervoer strand 35

oorZaKen (voorZover beKend)

Motorstoring 471

Navigatiefout 257

Roer- of schroefproblemen 102

Averij aan romp en tuigage 86

Slechte weersomstandigheden 59

Onvoldoende kennnis en ervaring 55

Ongeval aan boord 26

Aanvaring 23

Ziekte aan boord 21

Brand/explosie 24

Conditie bemanning 5

Onzeewaardig schip 10

Ongeval aan de wal 11

Paniek/angst 15

EPIRB alarm 3

Onvoldoende veiligheidsmiddelen 1

Ziekte aan de wal 2
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2010

totaal aantal acties

Patientenvervoer waddeneilanden  

Ameland Ballumerbocht 123

Schiermonnikoog 40

Terschelling-West 56

Vlieland 4

Lauwersoog 1

Den Helder 0

Totaal 224

Radio medische consulten 753

> 20 acties per dag

acties

zondag 15 augustus 2010 47

maandag 23 augustus 2010 27

zaterdag 10 juli 2010 25

maandag 6 september 2010 24

zaterdag 25 september 2010 25

zaterdag 17 juli 2010 24

zondag 29 augustus 2010 20

windKracht

windkracht  

0 42

1 144

2 333

3 370

4 355

5 302

6 174

7 107

8 34

9 14

10 en meer 5

Reddingacties > 7 Bft. 160

windrichting

Windrichting 2010

Noord 174

Noord-Oost 309

Oost 81

Zuid-Oost 107

Zuid 84

Zuid-West 451

West 211

Noord-West 332

Variabel 131

2010

vaargebied

Noordzee 651

IJsselmeer/Markermeer 459

Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 350

Waddenzee 248

Randmeren 108

Overig 64

vaargroep

Watersport 1396

Beroepsvaart 207

Diversen 277

actie ten behoeve van

Kajuitzeiljacht 721

Motorkruiser 169

Windsurfer/kitesurfer 125

Visserij 70

Open motorboot 102

Open zeilboot 58

Open catamaran 45

Zoekactie 46

Sportvisboot 86

Binnenvaart 18

Charterschepen 37

Zoekactie n.a.v. noodsignaal 39

Zwemmer 29

Zoekactie n.a.v. vermist persoon 25

Koopvaardij 35

Gewondenvervoer 22

Gewondenvervoer strand 23

Dieren 6

Kano 12

Sleepvaart/berging 10

Kajuitcatamaran 14

Veerboot 2

Baggerschepen 2

Bergen stoffelijk overschot 9

Duiker 1

Wadloper (s) 2

  

gevolgen (voor Zover beKend)

Stranding of vastgelopen 450

Stuurloos 221

Afgedreven 128

Ten anker 120

Omgeslagen 62

Zinkende 40

Ongeval aan boord 15

Man overboord 18

Vermissing 46

Desoriëntatie 23

Brand aan boord 15
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toegevoegde waarde € 2,51
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toegevoegde waarde € 2,51

door mensen te 
helpen of te redden 
op Zee wordt 
vervolgschade en 
persoonlijK leed 
voorKomen.

fo
to

’s: R
u

b
en

 M
eijerin

k

Aan elke euro die aan de 
KNRM wordt gedoneerd voegen 
de KNRM en de vrijwilligers  
€ 2,51 extra waarde toe. Dit zijn 
niet-zichtbare financiële resulta-
ten die worden behaald door:
•	 belangeloze vrijwilligersinzet
•	 beperken van schade bij het 

uitvoeren van reddingen
•	 opleiden van redders

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

de impact op de samen-
leving van het uitge-
voerde reddingwerK 
Door mensen te helpen of te 
redden op zee wordt vervolg-
schade en persoonlijk leed voor-
komen. Er is voor het model een 
schatting gedaan van de waarde 
van have en goed die werd 
gered. De waarde van een mens 
is echter niet in geld uitgedrukt 
en daarom niet opgenomen in 
de tabel. Dat geldt eveneens 
voor de letselschade die is voor-
komen. Uitgangspunt voor de 
schatting van de schadebeper-
king is dat wanneer de KNRM 
geen reddingactie had verricht er 
een schade van tenminste 10% 
van het verzekerde bedrag zou 
zijn ontstaan.

de uitvoerige bere-
Kening van de toege-
voegde waarde en de 
impact is opgenomen in 
de bijlage.
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taKen en verantwoordelijKheden 
raad van toeZicht en directie
De Raad van Toezicht ziet toe op het functione-
ren van de Directie en de algemene gang van 
zaken. De Directie is belast met het besturen van 
de stichting KNRM, de Exploitatiestichting ten 
behoeve van de KNRM en de KNRM BV. Daar-
naast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, 
gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die 
voor de KNRM van belang zijn.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het 
toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door 
de Directie. 
Naast het toezicht houden in formele zin zijn de 
leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk 
als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de 
KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook 
ingezet ter ondersteuning en realisatie van de 
doelstellingen van de KNRM.

De taak van de Directie bestaat uit het zich bij 
voortduring op de hoogte houden van feiten, 
omstandigheden en ontwikkelingen, die van be-
lang kunnen zijn voor het reddingwezen en de 
Radio Medische Dienst (RMD) en voor de wijze 
waarop, en de middelen waarmee, de KNRM 
haar statutaire doel nastreeft. Zij stelt de Raad 
van Toezicht in kennis van deze feiten, omstan-
digheden en ontwikkelingen en doet aanbeve-
lingen wanneer daartoe aanleiding bestaat. De 
Directie bereidt de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht voor en woont de vergaderingen 
bij. In de vergaderingen brengt de Directie 
verslag uit van de ervaringen en werkzaamhe-
den sedert de vorige vergadering. In 2010 werd 
wekelijks overlegd tussen Directie en voorzitter 

van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
kwam zes keer bijeen, de Financiële Commissie 
vier keer en de Auditcommissie twee keer.

strategische KeuZes
De Raad van Toezicht heeft zich in 2010 actief 
laten informeren over de ontwikkelingen in de 
strategische visie, die in 2009 werd vastgesteld. 
De hoofdthema’s hierin zijn: de samenwerking 
in de Veiligheidsregio’s, het project “de Kust 
Veilig” en de relatie met Reddingsbrigade 
Nederland, de samenwerkingsverbanden met 
opleidingsinstituten en de intensivering van de 
fondsenwerving.

De KNRM opereert in een dynamische wereld en 
raakt betrokken bij technologische ontwikkelin-
gen en bij sociaal maatschappelijke veranderin-
gen. Om te anticiperen op die processen hebben 
de Directie en de Raad van Toezicht in 2009 de 
strategie voor de komende jaren vastgesteld. 

Kerntaken KNRM
De KNRM heeft, naast maritieme hulpverlening 
en Search and Rescue, een visie ontwikkeld op 
het gebied van kusthulpverlening en strandbe-
waking. Dit sluit aan bij de huidige missie van de 
KNRM en is een reactie op de ontwikkeling in 
hulpvraag. In 2010 heeft de KNRM op Terschel-
ling de strandbewaking uitgevoerd gedurende 
de zomervakantie op verzoek van de gemeente. 
Deze dienstverleningsvorm is nieuw voor de 
KNRM en wordt bovendien gedeeltelijk vergoed 
door de gemeente. Na de zomer is geëvalueerd 
en besloten op de Waddeneilanden de strand-
bewaking in projectvorm de komende jaren 

voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden. 
Daarnaast wordt aan de samenwerking met 
Reddingsbrigade Nederland en locale reddings-
brigades meer vorm en inhoud gegeven.

In samenwerking met de Nederlandse Kust-
wacht is het convenant Search and Rescue en 
maritieme hulp opgesteld dat de KNRM en 
Kustwacht afsluiten met de veiligheidsregio’s 
waarin beide opereren. Inmiddels hebben alle 
regio’s dit convenant ondertekend. Met dit con-
venant is vastgelegd wie de verantwoordelijke 
partijen zijn voor hulpverlening op het water in 
gemeentelijk ingedeeld gebied, zoals de ruime 
binnenwateren en een kleine strook langs de 
Noordzeestranden.

Kennismanagement
Specialistische kennis en kunde van de KNRM 
zijn cruciaal voor het veilig en succesvol uitvoe-
ren van de kerntaken en zijn uniek in Neder-
land. Het volledig uitbesteden van opleiding en 
training is geen optie. De KNRM werkt zelf aan 
het behoud en verder uitbouwen van kennis en 
kunde omtrent redden. De benodigde compe-
tenties met betrekking tot haar kerntaak wor-
den, ook op termijn, niet uitbesteed aan derde 
(internationale) partijen. Dit moet leiden tot de 
waarborging van de gebiedspecifieke inhoude-
lijke kennis over de kerntaak. De KNRM heeft 
hiervoor in 2010 samenwerking gezocht met het 
Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Materieel
Ook in de toekomst zal de KNRM haar unieke 
kennis, kunde en ervaring betreffende SAR-

verantwoordingsverKlaring
raad van toezicht en directie

Vrijwilligerswerk bij de KNRM kent vele gezichten. 1089 om precies te zijn. Anders ge-
sproken varieert het vrijwilligerswerk van redden en hulpverlenen tot onderhoudswerk 
en fondsenwerving. Naast het uitvoerende werk wordt ook het toezicht houden op 
de uitvoering van het reddingwerk en de gekozen strategie door vrijwilligers gedaan. 
Vanuit de plaatselijke commissies op de reddingstations gebeurt het toezicht houden 
heel direct. De plaatselijke commissie is verantwoordelijk voor de operationele gereed-
heid van het reddingstation en houdt als zodanig toezicht daarop. Vanuit de Raad van 
Toezicht wordt het toezicht op de strategie vooraf gedaan en op de realisatie achteraf. 
Ook de Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers.
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taken vertalen in het continue verbeteren van 
de reddingmiddelen. Het reddingmaterieel is 
veilig en betrouwbaar en voldoet aan de hoogst 
haalbare normen en eisen. De unieke kennis, 
kunde en ervaring over SAR-kerntaken worden 
actief ingezet bij het continu verbeteren van de 
reddingmiddelen. De KNRM heeft hiervoor in 

2010 vorderingen gemaakt in het project “1816” 
voor een nieuw type reddingboot. In samen-
werking met de faculteit Maritieme technologie 
van de TU Delft, Damen Shipyards en Willem de 
Vries Lentsch Yacht Designers & Naval Archi-
tects wordt overlegd, getekend en beproefd 
welk type reddingboot in de toekomst aan de 

gestelde eisen voldoet.
Het project 1816 is mogelijk gemaakt door een 
schenking van de verzekeringsmaatschappij 
Noordhollandsche van 1816.

Fondsenwerving
De KNRM moet actief, inhoudelijk en professio-
neel invulling geven aan haar fondsenwervings-
vraagstuk. Het vergroten van de vrijwillige finan-
ciële bijdragen vraagt om een resultaatgerichte 
marktbenadering. Doelgroepsegmentatie moet 
het rendement op fondsenwerven verbeteren. 
Vrijwillige financiële bijdragen blijven de basis 
voor de financiering van de kernactiviteiten. De 
KNRM kiest er tevens voor inkomsten te verwer-
ven door het aanbieden van nevenactiviteiten. 
Deze nevenactiviteiten zijn altijd gerelateerd 
aan de kerntaken.

benoeming, beZoldiging en af-
treden 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 herbenoe-
mingen zijn vastgelegd.

De statutair directeur heeft een dienstverband 
bij de KNRM voor onbepaalde tijd. De Raad van 
Toezicht stelt de directiebeloning vast. Het belo-
ningsbeleid bij de KNRM gaat uit van passende 
beloning voor de zwaarte en omvang van de 
directiefunctie. Hierbij zijn de uitgangspunten 
van het beloningskader zoals geformuleerd in 
de ‘Code Goed Bestuur voor Goede Doelen’ met 
enige matiging gehanteerd.

evaluatie raad van toeZicht en 
directie
Jaarlijks belegt de Raad van Toezicht 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 

Artist’s impression van de reddingboot 1816
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ten opzichte van de Directie. Deze zelfevaluatie 
vindt plaats aan de hand van een vastgesteld 
evaluatieformat. Daarnaast wordt jaarlijks een 
beoordelingsgesprek door de Raad van Toezicht 
met de Directie belegd.
In 2010 heeft de evaluatie geen aanleiding 
gegeven tot veranderingen in de samenstelling, 
noch in de werkwijze van Raad van Toezicht en 
Directie.

Controle op functioneren van de organisatie, 
frequentie, vastlegging en evaluatie
Controleren en borgen van de kwaliteit van 
alle facetten van de private hulpverlenings-
organisatie KNRM is een vereiste, teneinde 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor 
het naar zee sturen van redders om onder de 
zwaarste omstandigheden mensen te redden 
en te helpen. Naast de borging van de interne 
processen, die periodiek intern worden getoetst, 
is er ook externe toetsing op een aantal proces-
sen. De Directie rapporteert ieder kwartaal aan 
de Raad van Toezicht omtrent de voortgang en 
realisatie van de vastgestelde jaarplannen, inves-
teringen en exploitatie. In 2010 heeft dit geleid 
tot uitstel van het vervangingsprogramma voor 
overlevingspakken en de beslissing over een 
nieuw type reddingboot van de klasse “1816”, 
om reden van het ontbreken van voldoende 
resultaten in ontwerp en beproeving.

Het jaarverslag wordt door de Directie vastge-
steld en door de Raad van Toezicht goedge-
keurd. De jaarrekening wordt door de Directie 
opgesteld en door de Raad van Toezicht 
vastgesteld.

risicomanagement 2010
De Auditcommissie van de Raad van Toezicht is 
belast met het beoordelen van de risico’s en inte-
griteit bij de KNRM. Op basis van de uitgevoerde 
risicoanalyse worden de genomen maatregelen 
getoetst en beoordeeld. De Auditcommissie 
bespreekt de voortgang tweemaal per jaar met 
de Directie aan de hand van een meerjaren 
auditplan. 
De KNRM heeft een systeem opgesteld waarin 
de risico’s voor de organisatie zijn geïdentifi-
ceerd. Ook de kans op voorkomen en de impact 

op de organisatie zijn in kaart gebracht. In een 
cyclus van vier jaar worden voor alle geïdenti-
ficeerde risico’s door het Management Team 
beoordeeld op:
•	 de maatregelen die genomen moeten 

worden om het risico te beperken
•	 de wijze waarop de organisatie bescher-

mende maatregelen heeft genomen
•	  hoe de organisatie is voorbereid om de 

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

Dit wordt tweemaal per jaar gerapporteerd aan 
de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. In 
de risicomatrix zijn negen hoofdprocessen gede-
finieerd waarvan de risico’s zijn ingeschaald op 
niveau laag-middel-hoog. Deze processen zijn: 
•	 Eigen personeel (vrijwillig en beroeps)
•	 Operationeel (uitvoering  doelstelling)
•	 Imago
•	 Financieel
•	 Vrijwilligers (management)
•	 Concurrentie
•	 Milieu (wetgeving)
•	 Overheid (wetgeving)
•	 ICT.

In 2010 zijn de risico’s voor het imago en de 
financiën van de KNRM beoordeeld. Hieruit is 
geconcludeerd dat voortdurend aandacht nodig 
blijft voor met name het uitbouwen van het 
persnetwerk, externe communicatie en media. 
Ook is aandacht nodig voor scenario’s voor het 
geval een solvabiliteits- of liquiditeitsprobleem 
ontstaat. 

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

In de externe audit door BSI Management 
Systems werden acht niet kritieke afwijkingen 
geconstateerd die hoofdzakelijke betrekking 
hebben op de klachtenprocedure, de rappor-

tage van controlebezoeken aan reddingstati-
ons, de klanttevredenheidsonderzoeken en de 
leveranciersbeoordelingen. Aan alle afwijkingen 
wordt inmiddels gewerkt.

Extern toezicht wordt uitgevoerd door:
•	 De Nederlandse Kustwacht (operationeel 

verantwoordelijk voor Search and Rescue)
•	 BSI Management Systems (voor de ISO 9001 

certificering)
•	 Centraal Bureau Fondsenwerving (keur-

merk verantwoorde fondsenwerving)
•	 KPMG Accountants N.V. (accountantscon-

trole met managementsrapportage), in 
2010 herbenoemd.

De Auditcommissie draagt één keer in de zeven 
jaar een accountant voor aan de Raad van Toe-
zicht, die uiteindelijk de accountant benoemt.

bestendiging KoninKlijK
In 2010 heeft toetsing plaatsgevonden voor 
verlenging van het predicaat “Koninklijk” in 
2011. De aanvraag hiertoe aan Hare Majesteit de 
Koningin moet getoetst en ondersteund worden 
door de burgemeester van Velsen, de Commis-
saris van de Koningin in Noord-Holland en de 
Kanselarij.

optimale besteding van middelen
De geworven fondsen dienen zoveel als moge-
lijk en minimaal voor 85% te worden besteed 
aan de primaire doelstelling van de KNRM. 
Het beleid van de KNRM is dat het percentage 
kosten fondsenwerving in principe niet hoger 
mag zijn dan 15%, waar het CBF Keurmerk 25% 
voorschrijft. De Raad van Toezicht staat voor 
2010, 2011 en 2012 een percentage van 25% 
toe voor intensivering van de fondsenwervings-
activiteiten. Daarnaast mag maximaal 10% van 
de totale exploitatielast worden besteed aan 
administratie en beheer.
Intensivering van de fondsenwerving is nood-
zakelijk om ook in de toekomst de exploitatie 
van het reddingwerk onafhankelijk van de 
overheid te kunnen blijven financieren. Om te 
kunnen streven naar meer naamsbekendheid 
en inkomsten uit fondsenwerving zullen ook de 
fondsenwervingskosten stijgen.
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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 ge-
reddencapaciteit. 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 verande-
ringen aan te kunnen brengen.

financiële commissie en  
vermogensbeheer
De Financiële Commissie is namens de Raad 
van Toezicht belast met het formuleren van het 
beleggingsbeleid. De Raad van Toezicht stelt het 
beleggingsbeleid vast. De Directie is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het beleg-
gingsbeleid. De directeur maakt geen deel uit 
van de Financiële Commissie. Namens de Raad 
van Toezicht is de Financiële Commissie tevens 
belast met het toezicht op de uitvoering door 
de Directie van het door de Raad van Toezicht 
vastgestelde beleggingsbeleid. Op basis van de 
vastgestelde rendementsdoelstelling van 6% is 
de vastgestelde strategische asset allocatie bij de 
KNRM 40% vastrentende waarden, 40% aande-
len en 20% complementaire beleggingen.
De tactische asset allocatie is door onzekerheid 
op de financiële markten in 2010 bijgesteld 
naar 70% vastrentend, 20% aandelen en 10% 
complementair.
Jaarlijks wordt een beleggingsplan opgesteld. 
De Financiële Commissie toetst elk kwartaal de 
analyse en voortgangsrapportage van de vermo-
gensbeheerder aan het beleggingsplan.

relaties met belanghebbenden
De KNRM streeft naar een open dialoog met alle 
belanghebbenden, die te verdelen zijn in:
vrijwilligers en beroepsmedewerkers, donateurs, 
schenkers en relaties, watersporters en beroeps-
vaart, hulpverleningsorganisaties, bergers en 
overheden.

Door middel van dagelijkse, wekelijkse, drie-
maandelijkse en jaarlijkse rapportages worden 
de specifieke doelgroepen geïnformeerd over 
operationele zaken, bestuur en beleid, fond-
senwerving en financiële zaken. Het jaarverslag 
en de jaarrekening zijn opvraagbaar en staan 
volledig op de website van de KNRM.
In het jaarverslag wordt de uitvoering van 
toezicht houden, besturen en verantwoorden 
gedetailleerd beschreven. 

Twee maal per jaar bezoekt de Raad van Toe-
zicht een aantal reddingstations. De Raad van 
Toezicht stelt zich tijdens de oefentochten en de 
bezoeken aan de boothuizen persoonlijk op de 
hoogte van de operationele vaardigheden van 
schipper en bemanning en laat zich informeren 
door de plaatselijke commissie. Deze tochten 
brengen Raad van Toezicht en redders dichter bij 
elkaar, dragen bij aan een goede verstandhou-
ding tussen beleidsbepalers en uitvoerders en 
zijn essentieel voor het goed toezicht houden.

In 2010 bezocht de Raad van Toezicht de red-
dingstations Lemmer, Hindeloopen, Den Oever, 

Enkhuizen, Dordrecht, Hoek van Holland enTer 
Heijde. Tijdens deze bezoeken heeft de Raad van 
Toezicht zich laten voorlichten over:
•	 de Zandmotor voor de Westlandse kust 

door programmadirecteur mevrouw E. 
Bolsius

•	 de Kustwacht Nieuwe Stijl door directeur 
Kustwacht de heer Trimpe Burger.

mutaties raad van toeZicht
In 2010 werd de heer F.F.A. Crijns benoemd tot 
lid van de Raad van Toezicht. Hij volgde de heer 
J.W.J. Doeksen op, die in 2009 aftrad. Tevens 
werd in 2010 afscheid genomen van de heer  
J. Willeumier, die tot 1 januari 2011 lid van de 
Raad van Toezicht was. Hij werd, conform de 
opgestelde profielschets voor leden van de Raad 
van Toezicht, opgevolgd door de heer D.J.R. 
Lemstra, evenals zijn voorganger advocaat van 
beroep.

Alle leden van de Raad van Toezicht en de Direc-
tie van de KNRM hebben deze verantwoordings-
verklaring onderschreven en ondertekend.
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rooster van aftreden (per 31/12/2010)
NAAM FUNCTIE EERSTE BENOEMING HERBENOEMING UITERSTE JAAR VAN AFTREDEN

c. van duyvendijK voorzitter 2004 2012 2016

mr. p.a. van den brandhof vice-voorzitter 2000 geen 2012

prof. mr. m. van olffen lid 2003 2011 2015

drs. r.j. meuter lid 2005 2013 2017

r.p.m. van slobbe lid 2006 2014 2018

prof.mr.dr. e.r. muller lid 2008 2012 2020

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

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

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

c. van duyvendijK, voorzitter
Nevenfuncties:
Lid bestuur Stichting Helden-der-Zee Fonds 
“Dorus Rijkers”
Lid bestuur Willem Vos Fonds
Lid Raad van Advies Stichting Leerstoel Zeege-
schiedenis (Universiteit Leiden)
Voorzitter Maritieme Campus Nederland.
Voorzitter bestuur Schouwenburg Fonds.

mr. p.a. van den brandhof, vice-voorzitter
Nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Commissarissen De Jong 
Intra Vakanties BV

r.p.m. van slobbe
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rot-
terdam NV
VZ Raad van Commissarissen Cargonaut BV
Lid Raad van Commissarissen Scheepvaartmaat-
schappij Eendracht BV
Lid Raad van Toezicht Stichting Scheepvaart en 
Transport College (STC), Group Rotterdam
Lid Raad van Commissarissen Dockwise LTD
Partner Oxalis Cooperatie u.a.

drs. r.j. meuter
Nevenfuncties:
President Commissaris Friesland Bank NV
Voorzitter Bestuur ABN AMRO Pensioenfonds
Commissaris TD Waterhouse Bank NV
Lid bestuur Vereniging Pro Senectute
Lid bestuur Ubbo Emmius Fonds van de Rijks Uni-
versiteit Groningen
Lid curatorium Postdoctorale controllersoplei-
ding Erasmus Universiteit Rotterdam

prof. mr. m. van olffen
Hoofdfunctie: Notaris De Brauw Blackstone 
Westbroek
Nevenfuncties:
Hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Uni-
versiteit
Bestuurder Stichting Lijf en Leven
Commissaris Onderlinge Levensverzekerings-
maatschappij “´s-Gravenhage” U.A.
Commissaris N.V. Verzekering-Maatschappij 
“Neerlandia van 1880”
Bestuurder Stichting Administratiekantoor RoFa

prof. mr. dr. e.r. muller
Hoofdfuncties: Hoogleraar Veiligheid en Recht, 
Universiteit Leiden
Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisis-
management
Nevenfuncties:
Wetenschappelijk Directeur Strafrecht en 
Criminologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Leiden
Lid Politie Kennisraad
Lid Adviesraad Nationale Veiligheid

drs. f.f.a. crijns 
Nevenfuncties:
Humanitas: Juryvoorzitter Helemaal Humanitas 
Prijs en Lid Commissie Fondsenwerving.
Lid Commissie Fondsenwerving Viore, een Cen-
trum voor Nazorg in Hilversum
Lid bestuur Hospice Kajan, Hilversum
Lid bestuur Stichting Vrienden Hospice Gooi- en 
Vechtstreek
Lid Outer Circle van Quist Executive Coaches

mr. d.j.r. lemstra (met ingang van 1/1/2011)
Hoofdfunctie: Advocaat, Stibbe N.V.

directie
r.a. boogaard, directeur
Nevenfuncties:
Lid financiële commissie Nederlandse Provincie 
van de congregatie van de Montfortanen
College van Deskundigen CBF
Lid Raad van Toezicht Nationaal Reddingmu-
seum Dorus Rijkers
Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds
Penningmeester Stichting West Coast Challenge

financiële commissie
drs. r.j. meuter, voorZitter
r.p.m. van slobbe
extern lid: j.w. sieKman

auditcommissie
mr. p.a. van den brandhof, voorzitter 
drs. r.j. meuter
mr. j. willeumier (tot 1/1/2011)
mr. d.j.r. lemstra (per 1/1/2011)

aantal vergaderingen 2010
Raad van Toezicht  6
Financiële Commissie 4
Auditcommissie  2

bestuurstochten 2010
16 en 17 april: Lemmer, Hindeloopen, Den Oever, 
Enkhuizen
1 en 2 oktober: Dordrecht, Hoek van Holland, Ter 
Heijde

leden van de raad van toeZicht per 1 januari 2011
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coaster maaKt water voor goeree
diverSe StationS_26 juli 2010_
wind nw4_inzet reddingboten jeanine parqui, 
KoopmanSdanK en antoinette
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sinds drie jaar is oud-marineman cees van duyvendijk 
voorzitter van de raad van toezicht van de Knrm. hij 
hoopt het nog even te blijven, want hij heeft nog veel 
plannen. “het is een prachtige organisatie.”

‘niet verdrinKen in  overheidsbureaucratie’ 
raad van toeZicht 

fo
to

’s: A
rie van

 D
ijk

Cees van Duyvendijk (rechts) gaat een paar keer per jaar mee op oefening.
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‘niet verdrinKen in  overheidsbureaucratie’ 

“Zo ik iets ben, ben ik een 
zeeman”, zegt Cees van Duyven-
dijk, vrij naar Louis Couperus. 
Met een veertigjarige carrière bij 
de marine achter de rug, die hij 
beëindigde in de functie van Be-
velhebber der Zeestrijdkrachten, 
is dat niets teveel gezegd. Sinds 
ruim drie jaar is Van Duyvendijk 
voorzitter van de Raad van Toe-
zicht, die destijds nog bestuur 
heette.
In die acht leden tellende Raad 
zit altijd iemand met een marine- 
achtergrond. Daarnaast zijn 
er mensen uit de koopvaardij, 
de watersport, het bankwezen, 
de advocatuur, het notariaat 
en sinds kort iemand met 
veel kennis van het openbaar 
bestuur. Ieder brengt zijn eigen 
expertise en netwerk mee die 
nodig zijn om de organisatie 
optimaal te besturen. Nieuwe 
leden van de Raad van Toezicht 
worden door de overige leden 
gevraagd voor de functie. Het 
werk is vrijwillig en helemaal 

onbetaald. Van Duyvendijk: 
“Ik declareer nog geen kopje 
koffie.”

De statutaire verandering van 
een stichtingsbestuur naar 
een Raad van Toezicht was 
het eerste grote wapenfeit van 
Van Duyvendijk. Hij deed dat 
vanwege nieuwe inzichten over 
goed, efficiënt en verantwoord 
besturen. Governance in goed 
Nederlands. Van Duyvendijk: 

“Het bestuur stond dicht bij 
de uitvoerende organisatie en 
stuurde heel direct. Dat is niet 
meer van deze tijd.” Zoals de 
naam al aangeeft, houdt de 
Raad van Toezicht toezicht op 
de directie en het functioneren 
van de organisatie. De Raad 
beoordeelt en geeft goedkeuring 
aan beleidsmatige ontwikkelin-
gen, jaarplannen en begrotin-
gen. Ook benoemt de Raad de 
directie en heeft een advise-
rende stem in de benoemingen 
van de leden van het manage-
mentteam.

Zout water, frisse wind 
Dat de Raad volgens de statuten 
op afstand van de organisatie 
staat, betekent niet dat hij  
afstandelijk is, zegt Van Duy-
vendijk. “Alle leden hebben een 
directe emotionele band met de 
organisatie en de vrijwilligers. 
Ikzelf zie zo’n twaalf redding-
stations per jaar en stap ook wel 
eens op. Ik wil die nautische 

professionaliteit met eigen 
ogen zien. Daarnaast vind ik 
het heerlijk om het zoute water 
te proeven en de frisse wind te 
voelen.”

betroKKenheid
Van Duyvendijks betrokkenheid 
bij het reddingwezen is groot. 
“Als varensgezel weet je dat je 
tot de doelgroep van de KNRM 
behoort – je kunt altijd in een 
noodsituatie terechtkomen. In 

mijn marinetijd werkte ik veel 
samen met de KNRM en ik 
ben altijd al Redder aan de wal 
geweest.” Saillant detail is dat 
Reindert Willemsz Kruk de bet-
bet-bet-overgrootvader is van 
Van Duyvendijks vrouw. Kruk 
was de enige overlevende redder 
van de ramp van Huisduinen in 

1824, die de directe aanleiding 
vormde tot de oprichting van de 
voorloper van de KNRM.

werK voor de boeg
Van Duyvendijk is 64 en mag 
volgens de regels tot zijn zeven-
tigste aanblijven. En dat is hij ook 
van plan. “Het is een prachtige 
organisatie. Het gaat goed met de 
KNRM, maar de wereld beweegt 
en verandert. We willen minder 
afhankelijk worden van de op-

brengsten uit eigen vermogen en 
meer geld ophalen met fondsen-
werving. Verder willen we nog 
meer investeren in de professiona-
liteit van de redders. Bovendien is 
het vinden van voldoende vrijwil-
ligers een continue uitdaging. 
Woon- en werklocaties liggen 
vaak niet meer direct naast de red-

dingboot en werkgevers stribbelen 
vaker tegen om hun werknemers 
af te staan aan de reddingmaat-
schappij. Tenslotte vraagt onze 
positie als private organisatie in 
de publieke hulpverleningsketen 
om veel aandacht. Wij willen ons 
prachtige werk uitvoeren zonder 
te verdrinken in de overheidsbu-
reaucratie. Om die reden hebben 
we een man met ervaring op het 
gebied van openbaar bestuur aan 
boord gehaald.”

raad van toeZicht 



28 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

doelstelling rmd
De doelstelling van de RMD is het op afstand 
kosteloos geven van medische adviezen aan 
zeevarenden. Daarmee voldoet de RMD aan een 
overheidsverplichting zoals deze is vastgelegd in 
een VN resolutie uit 1958 en de Europese Richtlijn 
92/99 welke van kracht werd op 31 maart 1992. 
Op grond hiervan is de Nederlandse Staat ver-
plicht “met het oog op de medische hulpverle-
ning aan boord van schepen, een voor zeevaren-
den kostenloze radio medische adviesverlening 
te garanderen gedurende 24 uur per dag.” 

uitvoering rmd
De praktische uitvoering van de dienst is in 
handen van vijf Nederlandse huisartsen met 
een nautische achtergrond. De artsen van de 
RMD hebben een samenwerkingsovereenkomst 
met de KNRM waarin voorwaarden en verant-
woordelijkheden zijn vastgelegd. Het dagelijks 
functioneren van de RMD is vastgelegd in een 
Huishoudelijk Reglement.
In de KNRM organisatie is de RMD ingebed vol-
gens het “stationsmodel” waarin de artsen RMD 
als bemanning van een reddingsstation worden 
beschouwd, en de Medische Commissie als 
plaatselijke commissie (het dagelijks bestuur van 
een reddingsstation). De Medische Commissie en 
artsen RMD komen ongeveer 3 maal per jaar in 
formeel overleg bij elkaar. 

medische commissie
De Medische Commissie heeft vanaf 2010 3 leden 
en een voorzitter. De voorzitter en leden van de 
commissie hebben ervaring in de gezondheids-
zorg, of ervaring als gebruiker van de diensten 
van de RMD. In 2010 zijn toegetreden de heren 
Prof. D.F. Zandstra en namens de Vereniging van 
Kapiteins A. van Binsbergen.

visie op Kwaliteit van advisering
De medisch adviezen voldoen aan de maatstaven 
van de medische beroepsuitoefening zoals die in 
Nederland onder vergelijkbare omstandigheden 
gelden. Wanneer daar reden voor is consulteert 
de arts RMD andere deskundigen, met name me-
disch specialisten die bekend zijn met advisering 
op afstand. De werkwijze van de advisering van 
zeevarende breng met zich mee dat de advise-
rend arts via een intermediair aan boord contact 
heeft met de patiënt. Daarbij wordt aangeno-
men dat de adviezen van de arts RMD worden 
uitgevoerd.  

Kwaliteitsbeleid
De artsen RMD hebben door het opstellen van 
dossiers waarin ieder contact/advies weergege-
ven wordt, de mogelijkheid voor intercollegiale 
toetsing. Onduidelijkheden of knelpunten 
worden onderling besproken en zo nodig op 
de agenda gezet van de vergaderingen met de 
Medische Commissie. 

Probleem bij de kwaliteitsbewaking is het feit dat 
door de aard van de situatie er bijna altijd sprake 
is van een zogenaamde open eind construc-
tie. Terugkoppeling van het resultaat van het 
gegeven advies is in de praktijk vaak moeilijk te 
realiseren. Vooral als het advies om een patiënt 
naar een ziekenhuis over te plaatsen is opge-
volgd, is ziektebeloop nauwelijks te volgen. 
Voor het kwaliteitsbeleid op langere termijn is 
verdergaande internationale samenwerking met 
vergelijkbare diensten, noodzakelijk. Een aanzet 
is gegeven door het Corporate lidmaatschap van 
de KNRM van de International Maritime Health 
Association (IMHA), waarbij tot nauwe samen-
werking is besloten. 

onderZoeK
Met behulp van het “Charles de Monchy-fonds” 
is een project gestart om geselecteerde casuïs-
tiek na te trekken met de vraagstelling of hieruit 
lering voor de toekomst kan worden getrokken. 
De resultaten zijn veelbelovend en hebben al 
praktische implicaties voor onder meer de peri-
odieke keuringen van zeelieden, de medische 
voorzieningen aan boord, de advisering door de 
artsen en de medische opleiding van maritiem 
officieren. 

inbreng nederlandse gebruiKers 
rmd diensten
De Adviescommissie RMD waarin zitting hebben: 
de Kustwacht, Koninklijke Marine, het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu, de KNRM, 
vertegenwoordigers van de scheepvaart als de 
Redersvereniging KNVR, Federatie van Visserij-
verenigingen, komt eenmaal per jaar samen. De 
leden kunnen dan hun wensen inbrengen en op 
de agenda plaatsen. De KNRM vergewist zich 
ervan dat de diensten van de RMD aansluiten bij 
de wensen van de Nederlandse gebruikers.

Klachtenbehandeling
Er bestaat een Klachtenregeling met een onaf-
hankelijke Klachtencommissie. Over het jaar 2010 
werden geen klachten ingediend.

port health authority rotterdam
In 2010 heeft de KNRM het convenant met de 
Port Health Authority Rotterdam (PHAR) zonder 
wijzigingen verlengd. 

communicatie – radio medisch 
advies
De RMD is op het gebied van Radio Medisch 
Advies (RMA) één van de echte pioniers als het 

Knrm radio medische dienst
voor de scheepvaart (rmd)

wie ziek wordt op de atlantische oceaan of een ongeluk 
aan boord van een schip bij antarctica, kan rekenen 
op adviezen en hulp via de artsen van de Knrm radio 
medische diensten.
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gaat om ‘Teleconsultatie’. Het huidige commu-
nicatiesysteem voldoet goed waar het betreft 
de communicatie van de schepen met de artsen. 
De geïntegreerde emailfunctionaliteit komt ten 
goede aan de kwaliteit van het diagnosticeren 
op afstand.
Het wordt continue aangepast aan nieuwe ont-
wikkelingen. Wat betreft de mogelijkheden op 

het gebied van statistiek zijn nog aanpassingen 
noodzakelijk.

samenstelling medische  
commissie
dr. w.f. van marion, voorZitter
prof. dr. j.j.l.m. bierens, lid (tot 
1/2/2011)
a. van binsbergen, lid (vanaf 1/6/2010)
d.f. Zandstra, lid (vanaf 1/12/2010)

Knrm radio medische dienst
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Zeevarenden kunnen de 
radio medische dienst 
(rmd) van de Knrm 
kosteloos om advies 
vragen bij medische 
problemen aan boord. 
rolf heikens is een van 
de artsen die hulp op 
afstand biedt. met soms 
bijzondere hulpmiddelen: 
“gat in het hoofd 
gevallen? secondelijm doet 
wonderen.”
De vijf RMD-artsen, die om beurten een 
week lang dag en nacht bereikbaar zijn, 
worden een kleine achthonderd keer per jaar 
ingeschakeld. Via de satelliet en vanaf alle 
wereldzeeën komen hulpvragen binnen via 
de Kustwacht die ze automatisch doorzet 
naar de arts van dienst. 
Volgens internationale verdragen zijn 
maritieme landen verplicht om kosteloos 
medische hulp op afstand te bieden. 
Rolf Heikens is al veertien jaar RMD-arts. 
Hij krijgt de meest uiteenlopende kwalen 
voorgelegd. Ziektes die zich ook aan wal 
kunnen openbaren, maar ook bedrijfsonge-
lukjes aan boord. Rolf Heikens: “Staalsplin-
ters in het oog komen regelmatig voor. Maar 
ook psychische nood, aangewakkerd door 
heimwee of eenzaamheid. En dan krijgen 
we nog te maken met tropische ziektes, zoals 
malaria.”  

souffleren
De stuurman op zeeschepen is meestal ‘de 
dokter’ aan boord. De cursus ‘Geneeskun-
dige hulp aan boord’ is onderdeel van zijn 
opleiding. “Een stevig veredelde EHBO-

artsen op afstand

cursus”, vat Rolf Heikens samen. “Als de 
stuurman het niet meer weet, komen wij in 
beeld.” Rolf Heikens was zelf ooit stuurman. 
“Ik voer op de tankers van Caltex, later  
Chevron. Toen al voelde ik de behoefte om 
meer te weten van geneeskundige zaken. In 
’72 kreeg ik een gezondheidsprobleem. Ik 

kreeg de kans om als dertigjarige terug te 
gaan naar de schoolbanken en arts te wor-
den. En nu souffleer ik dus mijn oud-colle-
ga’s. Die kunnen best veel, maar ontberen 
de routine. Een advies van een RMD-arts is 
vaak een hele geruststelling voor ze.’’

Geprikt door een Pieterman? 
Dompel de prikplek in  
45 graden heet water.  
Dit deactiveert het gif.

Spalken van een gebroken arm 
kan ook met de Playboy. Dat is 
een lekker stevig blad dat op 
ieder schip wel rondslingert.

Een kneuzing en geen ijs in de 
buurt? Een lapje rundvlees uit 
de koelkast om de kneuzing 
binden doet wonderen.

Bijtende vloeistof in het oog? Vul een 
boterhamzakje lauwwarm water, gaatje 
erin prikken en je hebt een druppelaar voor 
het spoelen van het oog.

Een flinke snijwond is prima 
te hechten met secondelijm. 
Zorg dat er altijd een tube aan 
boord is.

fo
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artsen op afstand

playboy
Volgens Heikens verschilt het werk van een 
scheepsarts-op-afstand niet zo veel van het 
werk van een gewone huisarts. Stuurmannen 
mailen hun probleem. Daarvoor gebruiken 
ze standaardvragenlijsten. De arts stelt even-
tueel aanvullende vragen en komt tot een 
diagnose, waarna hij een behandeling advi-
seert. Heikens: “We kunnen ook rechtstreeks 
bellen met de schepen. Maar mijn voorkeur 
gaat uit naar ‘op papier’. De vragen zijn dan 
meer weloverwogen en je kunt ook zelf even 
langer nadenken over het antwoord en de 
formulering. Je moet wel goed doorvragen, 
want soms gaan mensen wel erg kort door de 

bocht.” En soms moet je als arts vindingrijk 
zijn. Er zijn voorbeelden van operaties met 
instructies in beeld via de computer. Of een 
gebroken arm waarvoor geen spalk aanwezig 
was. “Een Playboy is daarvoor heel geschikt. 
Lekker stevig en altijd wel aan boord.” 

diagnose
Zeelieden zijn geen zeurpieten. Als ze de 
RMD inschakelen is er doorgaans echt wat 
aan de hand. Maar het is lang niet altijd 
noodzakelijk een helikopter te sturen of 
het schip naar de dichtstbijzijnde haven te 
dirigeren. “Dat adviseer ik niet snel. Zeker 
met slecht weer levert het gevaar op voor de 

redders en voor de patiënt. Met pijnbestrij-
ding, rust en antibiotica is veel te behande-
len in afwachting van een mogelijkheid om 
iemand in een haven van boord te halen.  
We vragen later altijd na hoe het met de  
patiënt is afgelopen. In driekwart van de 
gevallen was onze diagnose goed. In de 
gevallen dat we fout zaten, was het meestal 
minder erg dan we dachten. Maar natuurlijk 
zitten we ook wel eens echt verkeerd:  
‘Thank you very much, sir, the patient just 
passed away’, zei een Russische kapitein eens 
tegen me.”
Zie www.knrm.nl/rmd.

RMD in 2010 
de artsen van de radio medische dienst van 
de Knrm gaven 715 consulten aan Zeevaren-
den over de hele wereld.

Het Kustwacht Centrum (KWC) kan een reddingboot of helicopter 
inzetten voor evacuatie van een patient.
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in de zomer van 2010 waren bij wijze van proef lifeguards van de Knrm 
gestationeerd op terschelling, op verzoek van de gemeente.

Knrm lifeguards op terschelling
fo

to
’s: H

en
k Po

stm
a

de Knrm bemande in 2010 drie 
reddingposten op het terschellinger 
strand. de 29 lifeguards, vaKantieKrachten 
in de maanden juli en augustus, Kwamen 364 
Keer in actie, waarvan 339 Keer voor ehbo, 
15 Keer voor Zwemmers en 10 Keer voor 
verdwaalde Kinderen.
de salarissen van de lifeguards werden 
door de gemeente vergoed.
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“We hebben een zwemmer!”, 
roept lifeguard Matthijs ver-
baasd. Het is eind augustus en 
de hele maand heeft het voor-
namelijk geregend. Ook deze 
dag is het strand zo goed als leeg 
ter hoogte van Paal 8. Het heeft 
vanmorgen geplensd, er staat 
een stevige bries en de strandvlag 
is rood: verboden te zwemmen. 
Een eenzame kitesurfer vertoont 
zijn kunsten. “Die man is zijn 
board al twee keer kwijt geweest 
deze week”, vertelt Matthijs, die 
een buitensportopleiding doet 
in Eindhoven. “Die heeft een 
dure vakantie.” De vrouw die 
aanstalten maakt te gaan zwem-
men, gaat op verzoek van de 
strand bewakers niet dieper dan 
tot haar knieën het water in. Ze 
lijkt een klein beetje opgelucht.

muien
De KNRM zorgde voor de 
werving en selectie van de life-
guards, en voor hun reddings-
middelen, opleiding en begelei-
ding. De gemeente Terschelling 
stelde de reddingsposten en 
overnachtingsplaatsen beschik-
baar en nam de betaling van de 
lifeguards voor zijn rekening. 
Op elk van de drie reddings-
posten – bij West aan Zee, 
Midsland aan Zee en Formerum 
– zijn dagelijks vier strand-
wachten in touw van 10.00 

uur tot 18.00 uur. Vanaf hun 
bewakingshuisje – piepklein, 
en geplaatst op een zeecontai-
ner – houden ze met of zonder 
verrekijker het strand en de zee 
in de gaten. “We beginnen de 
dag met het bepalen waar we de 
vlaggen zetten om het bewaakte 
deel te markeren. Dat kan 
variëren. Er zijn hier muien voor 
de kust, diepere gedeeltes waarin 
een sterke stroming staat in de 
richting van de zee. Een mui is 
levensgevaarlijk, want ook een 
geoefende zwemmer zwemt er 
niet gemakkelijk tegenin. Kom 
je in een mui, dan kun je beter 
een stuk evenwijdig aan het 
strand zwemmen, totdat je eruit 
bent. Muien verplaatsen zich, 
dus een van de eerste dingen die 
we leerden was het ‘lezen’ van 
de zee.” Matthijs wijst naar een 
onderbreking in de branding: 
“Waar de golven niet breken,   
zit een dieper deel. We zorgen 
dat het bewaakte deel tussen 
twee muien ligt. Het stuk strand 
dat we bewaken varieert dus  
ook in grootte.”

overtuigingsKracht
De opleiding van de lifeguards 
gebeurde op het eiland zelf en 
duurde een week. De lifeguards 
vergaarden er theoretische ken-
nis en werden getraind in red-
dingstechnieken en omgang  

met publiek. De laatste twee 
dagen werden besteed aan 
noodscenario’s en een examen. 
Uiteindelijk krijgen de life-
guards een internationaal erkend 
certificaat ‘Beach Lifeguard’. 
Shannon, in het dagelijks leven 
derdejaars geneeskunde in 
Groningen, heeft in drie weken 
alleen maar slecht weer meege-
maakt. Weinig te redden dus. 
“Ik heb het nog niet echt druk 
gehad. Maar we beginnen elke 
dag met trainen. Weer of geen 
weer. We oefenen om handig 
te worden met de tube – een 
reddingsdrijver met een touw 
eraan – en het rescueboard – een  

surfplank om mee te redden.” 
Nog echte reddingen gehad? 
Matthijs: “Een paar. Ik ben hier 
de hele periode geweest en heb 
dus ook nog mooi weer en een 
vol strand meegemaakt. Toch 
ben je ook dan voornamelijk 
preventief bezig. Je vraagt men-
sen binnen de vlaggen te blijven, 
omdat wij ze anders niet in de 
gaten kunnen houden.  
Of je vraagt ze niet te diep te 

gaan. Soms heb je best overtui-
gingskracht nodig. Mensen  
denken altijd dat zij heel goed 
kunnen zwemmen. Toch hadden 
we hier twee weken terug nog 
een volwassen man die niet  
uit een mui kon komen. Veel 
mensen raken dan in paniek.  
We konden hem gelukkig met 
een tube naar het strand terug-
brengen.”  

verdrinKing
Kees, teamlid van de project-
organisatie voor lifeguards op 
Terschelling, is tevreden over  
de resultaten op Terschelling. 
“We zijn er in geslaagd om 

dagelijks alle posten te 
bemannen, om te zorgen voor 
gekwalificeerde lifeguards en 
betrouwbaar materieel.  
De samenwerking tussen de  
lifeguards en de KNRM-red-
dingstations op Terschelling  
is uitstekend. Maar we hebben 
ook te maken gehad met een ver-
drinking, ondanks de snelle inzet 
van de lifeguards. Dat gaat je  
niet in de koude kleren zitten.”

“we Zijn voornamelijK 
                        beZig geweest” preventief

“een van de eerste dingen die we leerden,  
was het ‘leZen’ van de Zee. waar de golven  
niet breKen, daar Zit een mui” 
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ministerie van infrastructuur en milieu
De KNRM is partner van de Kustwacht en levert, volgens convenant, 24 
uur per dag beschikbaarheid van reddingboten en bemanningsleden.

periodieK overleg sar organisaties
Hierin is de KNRM vertegenwoordigd voor overleg met Kustwacht, Ko-
ninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Bristow helikopters.

werKgroep c2000
De KNRM is als gelieerd gebruiker vertegenwoordigd door operationeel 
inspecteur de heer J. Geel in deze werkgroep van Binnenlandse Zaken.

international maritime rescue federation (imrf)
Federatie van reddingmaatschappijen en -organisaties wereldwijd. Na-
mens de KNRM is voormalig directeur de heer S.E. Wiebenga bestuurslid.

adviescommissie radio medische dienst
Commissie voor de betrokkenheid van patiënten en consumenten bij de 
RMD, waarin zitting hebben: de voorzitter van de KNRM, de Kustwacht, 
Koninklijke Marine, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertegen-
woordigers van de scheepvaart, de Redersvereniging en de Federatie van 
Visserijverenigingen.

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

reddingsbrigade nederland
Tussen de KNRM en Reddingsbrigade Nederland wordt gesproken over sa-
menwerking. De gesprekken worden gevoerd door directies en voorzitters 
van beide organisaties. Doelstelling hierbij is te komen tot een samenwer-
kingsvorm die hulpverlening van het strand tot op volle zee effectiever en 
efficiënter maakt.  

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

vereniging moed, volharding en Zelfopoffering
De KNRM onderzoekt samenwerking met deze vereniging voor oud-
redders, waaraan veel redders uit de KNRM verbonden zijn. Samenwerking 
heeft tot doel de contacten met oud-redders in stand te houden.
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
De KNRM maakt uit hoofde van de directie deel uit van de Raad van 
Toezicht van het reddingmuseum, waarin de historie van de KNRM wordt 
bewaard.

nationaal reddingmuseum dorus rijKers
De KNRM maakt deel uit van de Raad van Toezicht van het reddingmu-
seum, waarin de historie van de KNRM wordt bewaard.

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

mirg/brons project
In dit project Brandweer op Noordzee als pré-SAR-actie van de Maritiem 
Incidenten Respons Groep, neemt de KNRM deel als transporteur van 
brandweergroepen naar brandende schepen. Het project streeft naar snel 
inzetbare brandweerteams voor inzet op de Noordzee. In dit project zijn 
tevens de Kustwacht en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. 
Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
Een projectgroep vanuit de veiligheidsregio’s, waarin de KNRM een rol 
vervult.

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

project ambulanceZorg op het water
De KNRM heeft in samenwerking met Ambulancezorg Nederland een 
richtlijn opgesteld. De KNRM verzorgt opleidingen en trainingen voor 
ambulanceverpleegkundigen aan boord van reddingboten. 
Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)

belanghebbendencommunicatie

functionarissen uit de Knrm zijn deelnemer 
in platforms die adviezen geven, nieuwe 
structuren oprichten of inspraakorgaan zijn 
in bestuurlijke procedures. Zo zijn er:
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De KNRM is lid van de operationele werkgroep. Extra aandacht is gegeven 
aan geïntegreerde geografische informatie in meldkamersystemen om 
ook het watergebied toe te voegen aan de digitale kaartsystemen. 
Projectgroep richtlijn traumazorg voor hulpverleners
De directeur, de heer R.A. Boogaard, heeft zitting in de stuurgroep, de 
voorzitter van de medische commissie, de heer dr. W.F. van Marion, neemt 
deel in de projectgroep.

samenwerKingsregeling ongevallenbestrijding 
ijsselmeergebied (samij)
De KNRM is lid van de operationele werkgroep. Extra aandacht is gegeven 
aan geïntegreerde geografische informatie in meldkamersystemen om 
ook het watergebied toe te voegen aan de digitale kaartsystemen. 

projectgroep richtlijn traumaZorg voor  
hulpverleners
De directeur, de heer R.A. Boogaard, heeft zitting in de stuurgroep, 
de voorzitter van de medische commissie, de heer dr. W.F. van Marion, 
neemt deel in de projectgroep.

speed at sea
Een project van TNO-TU Delft waarin onderzoek wordt gedaan naar de 
effecten van snelvarende schepen op het menselijk lichaam. Voor de KNRM 
van belang voor het welzijn van haar bemanningsleden.

natura 2000
Nieuwe regelgeving voor bescherming van kwetsbare gebieden. Twee 
medewerkers van de KNRM volgen deze nieuwe regelgeving.
CBF college van deskundigen
Voor advisering aan het bestuur van het CBF inzake het keurmerksysteem 
voor goede doelen. De directeur de heer R.A. Boogaard heeft zitting in dit 
college.

cbf college van desKundigen
Voor advisering aan het bestuur van het CBF inzake het keurmerksysteem 
voor goede doelen. De directeur de heer R.A. Boogaard heeft zitting in dit 
college.

nederlands platform waterrecreatie
De KNRM is vertegenwoordigd door de directeur de heer R.A. Boogaard.
Werkgroep recreatievaart en beroepsvaart en het project ‘Varen doe je 
samen’
De KNRM is vertegenwoordigd door hoofd operationele dienst de heer R. 
Moleman.

werKgroep recreatievaart en beroepsvaart en 
het project ‘varen doe je samen’
De KNRM is vertegenwoordigd door hoofd operationele dienst de heer R. 
Moleman.

Knrm-project 1816
In dit KNRM-project nemen deel: Damen Shipyards, TU Delft en W. de Vries 
Lentsch om kennis te delen ten behoeve van een nieuwe reddingbootklas-
se. Projectleider namens de KNRM is de heer G.M.J.H. Burema.
KNRM-project “Maatschappelijke stage”
Voor de KNRM is de heer T.H.M. Stokhof (vrijwillig adviseur) projectleider 
en contactpersoon.
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lastenverdeling 
(alle bedragen x € 1.000)

doelstellingen werving baten
beheer 

en 
admini-
stratie

redding & hulpverlening

Kust
veilig rmd

preventie 
en voor-
lichting

eigen 
fondsen-
werving

beleg-
gingen

nieubouw
boten

explotatie
stations redders

totaal
2010

begroot
2010

totaal
2009

Aankopen en verwervingen 477 3.577 803 162 74 237 1.181 184 0 6.695 8.121 6.828

Personeelskosten 0 1.606 732 83 77 191 461 0 697 3.847 3.600 3.655

Huisvestingskosten 0 74 31 0 3 8 21 0 27 164 147 71

Kantoor/algemene kosten 0 228 102 1 10 26 68 0 91 526 502 504

Afschrijvingen 0 1.068 0 3 0 6 5 0 83 1.165 1.056 1.236

totaal 477 6.553 1.668 249 164 468 1.736 184 898 12.397 13.426 12.294

Gemiddeld aantal fte’s 2010 0,0 22,4 10,0 0,1 1,0 2,6 6,7 0,0 9,0 51,8

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

feiten & cijfers

Jaarlijkse bijdragen        2.005 
Scheepsbijdragen en bijz. donaties         155 
Giften o.a. n.a.v. acties       1.492 
Sponsoring en adverteren          195 
Notariële schenkingen          185 
Bunkerbootjes             35 
Verkoopopbrengst artikelen          112 
Nalatenschappen en legaten       2.991 
Tekort gedekt uit andere baten      5.227 
                       12.397

Nieuwbouw en modificatie reddingboten       477 
Exploitatie reddingboten/stations      6.553 
Beroepsredders en vrijwilligers       1.668 
Kust Veilig           249 
Radio Medische Dienst          164 
Preventie & voorlichting          468 
Kosten eigen fondsenwerving       1.736 
Kosten van beleggingen          184 
Kosten beheer en administratie         898 
       12.397

totale bestedingen 2010

exploitatiedeKKing

De totale exploitatielast van  
€ 12.397.000 werd voor 58% gedekt 
uit eigen fondsenwerving.  
Het overige werd grotendeels gedekt 
uit het eigen vermogen. 
De KNRM streeft naar meer inkom-
sten uit fondsenwerving, om op lange 
termijn minder afhankelijk te zijn van 
de baten uit het belegd vermogen.

alle bedragen x € 1.000

alle bedragen x € 1.000
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geconsolideerde exploitatiereKening
(alle bedragen x € 1.000)

baten 2010

baten eigen fondsenwerving

Jaarlijkse bijdragen 2.005

Scheepsbijdragen en bijz. donaties 155

Giften o.a. n.a.v. acties 1.492

Sponsoring en adverteren 195

Notariële schenkingen 185

Bunkerbootjes 35

Verkoopopbrengst artikelen 112

Nalatenschappen en legaten 2.991

7.170

baten uit acties van derden 11

subsidies van overheden 344

baten uit beleggingen 5.155

overige baten 349

som der baten 13.029

lasten
besteed aan doelstellingen

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 477

Exploitatie reddingboten/stations 6.553

Beroepsredders en vrijwilligers 1.668

Kust Veilig 249

Radio Medische Dienst 164

Preventie & voorlichting 468

9.579

werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 1.736

Kosten van beleggingen 184

1.920

Kosten beheer en administratie 898

som der lasten 12.397

resultaat voor belastingen 632

Vennootschapsbelasting 3

resultaat 629

resultaatbestemming

Ten laste van Reserve als bron van inkomsten -185

Ten gunste van Investeringsfonds reddingboten 380

Ten gunste van Fondsen op naam 434

629

passiva 2010

reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 8.798

Bestemmingsreserves:

* Reserve als bron van inkomsten 49.627

* Reserve financiering activa doelstelling 4.926

* Reserve financiering activa bedrijfsvoering 2.867

66.218

Fondsen

Bestemmingsfondsen:

* Fondsen op naam 18.031

* Investeringsfonds reddingboten 551

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en nog 
niet afgewerkte nalatenschappen

p.m.

18.582

84.800

voorZieningen

Voorziening ingegane pensioenen 421

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen 153

574

langlopende schulden 200

Kortlopende schulden 1.197

totaal 86.771

geconsolideerde balans per december 2010 
(alle bedragen x € 1.000)

activa 2010

materiële vaste activa

Activa t.b.v. de doelstelling 4.926

Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.867

Activa als belegging (o.g. uit nalatenschappen) 299

8.092

financiële vaste activa  21

vorderingen en overlopende activa 1.437

effecten 76.734

liQuide middelen 487

78.658

totaal 86.771
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beleggingen
Op het belegd vermogen werd een rendement gerealiseerd van 7,0%, of 
wel € 5,155 miljoen. Dit was ruim voldoende om het tekort aan reguliere 
inkomsten ten opzichte van de uitgaven, bijna € 4,5 miljoen, te dekken en 
ook nog het belegd vermogen te laten stijgen tot € 76.734.000. 

bijdragen derden
In 2010 werd een drietal projectgebonden subsidies ontvangen. Van het 
Ministerie van Defensie € 29.000 ter compensatie van de kosten voor het 
onderhoud van de communicatiesystemen voor de Radio Medische Dienst. 
Van Rijkswaterstaat € 262.000 als tegemoetkoming in de exploitatiekosten 
van het C-2000 systeem. Van de provincie Friesland € 40.000 voor de nieuw-
bouw van het boothuis op Vlieland. In 2011 wordt hiervan de resterende  
€ 10.000 ontvangen.
Uit acties derden (de Sponsor Bingo Loterij) ontving de KNRM € 11.000. 

overige baten en lasten
Voor deze post was € 826.000 begroot als inkomsten. Hieronder begrepen 
waren onder meer:
€ 350.000 uit verkoop van de oude boothuizen op Vlieland, € 262.000 
als C-2000 subsidie en € 61.000 vergoeding voor strandwachttaken op 
Terschelling.
In de realisatie is uiteindelijk alleen deze laatste post onder Overige Baten 
en Lasten verantwoord. De verkoop op Vlieland is in 2010 niet doorgegaan 
en is doorgeschoven naar 2011. De subsidie voor C-2000 is verantwoord 
onder Subsidies.

investeringen en nieuwbouw schepen
Op basis van het vlootplan werden twee reddingboten van de Nikolaas-
klasse aangeschaft voor de reddingstations Elburg en Veere. Tevens wer-
den de boothuizen van deze stations voorzien van een nieuwe bootlift.
Op Vlieland werd een nieuw boothuis gerealiseerd. Op Schiermonnikoog 
werd begonnen met de bouw van een boothuis voor de reddingboot 
Edzard Jacob. De (ver-)bouw op Texel De Koog werd wederom uitgesteld. 
Dit keer door vergunningsperikelen. Voor Cadzand werd een nieuwe 
waterdichte tractor in dienst gesteld en de werkplaats in IJmuiden kreeg 
de beschikking over een walkraan.

algemeen
Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat een tweetal grote uitgavenposten in 
2010 niet zou worden gerealiseerd. Dit betroffen de nieuwbouwtermijnen 
voor een nieuwe reddingboot “1816” ten bedrage van € 600.000 en de 
aanschaf van de nieuwe overlevingspakken voor € 359.000. De oorspron-
kelijke begroting van € 13,4 miljoen werd om die reden met € 959.000 
verlaagd tot € 12,4 miljoen. Uiteindelijk is 2010 afgesloten met een totale 
exploitatielast van € 12.397.000, een kostenniveau dat € 70.000 onder de 
bijgestelde begroting lag. Geconcludeerd mag worden dat de begrotings-
discipline goed is.

inKomsten
Voor het eerst in de geschiedenis hebben de inkomsten uit jaarlijkse bijdra-
gen de € 2 mio grens doorbroken. De notariële schenkingen zijn ruim 
€ 160.000 bij de begroting achtergebleven, omdat de daaraan ten grond-
slag liggende plannen niet tot uitvoering zijn gekomen. De opbrengsten uit 
bunkerbootjes en nalatenschappen verliepen nagenoeg volgens begroting. 

De scheepsbijdragen vertonen een steeds verder teruglopende opbrengst. 
Dit wordt met name veroorzaakt door een geringere bereidheid bij de 
scheepseigenaren en reders, om de vrijwillige bijdrage op de cargadoors-
nota te betalen. De inkomsten uit giften vertonen al jaren onvoorspelbare 
fluctuaties en bleven dit jaar ruim € 450.000 achter op de begroting. 
De inkomsten uit sponsoring stijgen elk jaar, maar bleven desondanks 
toch € 125.000 achter op het plan.

inKomsten
alle bedragen x € 1.000

2010 2009 2008 2007 2006

scheepsbijdragen 155 190 191 188 223

sponsoring 195 123 16 - -

Giften, algemeen 830 973 2.698 1.552 2.635

Loffelijke initiatieven 169 143 170 92 108

Patiëntenvervoer 186 224 174 170 188

Giften hulpverlening 29 15 33 19 32

Giften gala 278 226 521 354 292

totaal giften 1.492 1.581 3.596 2.187 3.255
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preventie en voorlichting
De kosten besteed aan Sail Amsterdam zijn op basis van de aard van de uitge-
voerde werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid op het water en fond-
senwerving verdeeld tussen Preventie en Voorlichting en Kosten Fondsenwer-
ving. De begroting voor Preventie en Voorlichting is hierdoor overschreden.

object
realisatie in 2010 realisatie voor 2010 totale investering Begroting

evert floor Boot 195.483 0 195.483 175.000

oranje Boot 200.220 0 200.220 175.000

vlieland Boothuis 446.105 0 446.105 350.000

schiermonniKoog Boothuis 41.367 880 42.247 300.000

elburg Bootlift 14.481 0 14.481 25.000

veere Bootlift 14.481 0 14.481 25.000

werKplaats  ijmuiden Kraan 52.434 0 52.434 30.000

cadZand Tractor 160.583 40.252 200.835 200.000

unim41 Vrachtwagen 16.722 31.005 47.727 60.000

unim42 Vrachtwagen 25.330 22.277 47.607 60.000

Kust veilig
In 2010 heeft de KNRM op verzoek van de gemeente Terschelling op 
een drietal stranden op het eiland de strandbewaking verzorgd.  Zowel 
operationeel als financieel is dit pilot-project prima verlopen. Aangezien 
dit de eerste keer was dat de KNRM een dergelijke activiteit uitvoerde 
moesten initiële kosten worden gemaakt, die niet door de gemeente 
werden vergoed. In de begroting was rekening gehouden met deze extra 
opstartkosten en de uiteindelijke uitvoering is binnen het gestelde budget 
gerealiseerd. Voor toekomstige strandbewakingsprojecten is het 

uitgangspunt, dat deze kostendekkend moeten worden uitgevoerd, dat 
wil zeggen dat de betreffende gemeente de volledige operationele kosten 
gaat vergoeden.
Alle aanschaffingen zijn direct ten laste gebracht van het resultaat over 
2010, behoudens de gekochte auto, die in 5 jaar wordt afgeschreven. 
In de begroting van de Operationele Dienst was voor De Kust Veilig een 
bedrag opgenomen van € 246.000, waar tegenover een bijdrage van  
€ 61.000 was geprognosticeerd onder Overige Baten & Lasten

project Kv terschelling paal 8
Kosten resultaat begroting

Aanschaffing materiaal 90.269 85.000

Reparatie en onderhoud 2.873 5.000

Brandstof 2.632 2.000

Reis- en verblijfkosten 15.621 10.000

Ongevallenverzekering 280 0

Autokosten 6.312 2.500

Afschrijvingskosten auto 2.823 3.000

Initiële organisatiekosten 9.944 15.000

Opleidings- en wervingskosten 15.304 20.000

Overige kosten 18.951 42.500

Salariskosten strandwachten 79.448 61.000

gemaaKte Kosten Knrm 244.457 246.000

Vergoeding gemeente Terschelling -57.289 -61.000

netto projectKosten 187.168 185.000
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verschillenanalyse
In de realisatie vertonen de samenstellende onderdelen van de staat van 
baten en lasten nogal wat verschillen ten opzichte van de begroting. In 
onderstaand schema worden deze nader gespecificeerd.  

alle bedragen x € 1.000

begroting 2010 realisatie 2010 -/- +

baten
Jaarlijkse bijdragen 2.100 2.005 95

Scheepsbijdragen 215 155 60

Giften 1.950 1.492 458

Sponsoring 320 195 125

Notariële schenkingen 350 185 165

Bunkerbootjes 35 35

Brutowinst verkopen 330 112 218

Nalatenschappen en legaten 2.700 2.991 291

Acties derden 15 11 4

Bijdragen derden 25 344 319

Beleggingsinkomsten 4.560 5.155 595

Overige Baten en Lasten 826 349 477

13.426 13.029 1.602 1.205

teKort baten t.o.v. begroting 397

lasten
Nieuwbouw boten 994 477 517

Exploitatiekosten 7.310 6.553 757

Beroepsredders en vrijwilligers 1.620 1.668 48

De Kust Veilig 246 249 3

Radio Medische Dienst 122 164 42

Preventie en voorlichting 253 468 215

Kosten fondsenwerving 1.971 1.736 235

Kosten beleggingen 100 184 84

Kosten beheer en administratie 810 898 88

13.426 12.397 1.509 480

minder lasten t.o.v. begroting 1.029

resultaat 0 632
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investeringsplan 2011

reddingboten

1816 (termijn) € 800.000

Nikolaasklasse (2 motoren) € 250.000

Nikolaasklasse € 200.000

Modificaties € 50.000

totaal reddingboten € 1.300.000

onroerend goed

Verbouw Texel de Koog € 150.000

Verbouw Terschelling Paal 8 € 30.000

Nieuwbouw Schiermonnikoog € 300.000

Herbouw Hindeloopen € 100.000

totaal onroerend goed € 580.000

havenfaciliteiten

Nieuwbouw walkraan € 25.000

Nieuwbouw bootlift Medemblik € 15.000

totaal havenfaciliteiten € 40.000

                

rijdend materieel

1* aanschaf tractor € 220.000

1* aanschaf Unimog € 60.000

4* aanschaf auto € 95.000

1* aanschaf trailer € 8.000

totaal rijdend materieel € 383.000



42 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

GECONSOLIDEERDE BALANS PER DECEMBER 2010 (NA RESULTAATBESTEMMING)
(alle bedragen x € 1.000)

ACTIVA 2010 2009

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Activa t.b.v. de doelstelling 4.926 5.090

Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.867 2.928

Activa als belegging 

(o.g. uit nalatenschappen) 299 299

8.092 8.317     

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 21            21

VOORRADEN 0 6

VORDERINGEN EN 

OVERLOPENDE ACTIVA 1.437 1.413

EFFECTEN 76.734 76.198

LIQUIDE MIDDELEN 487 671

78.658 78.288

TOTAAL 86.771 86.626

PASSIVA 2010 2009

RESERVES EN FONDSEN

Reserves
Continuïteitsreserve 8.798 7.836

Bestemmingsreserves:

* Reserve als bron van

inkomsten 49.627 50.549

* Reserve financiering activa
 doelstelling 4.926 5.090

* Reserve financiering activa 
bedrijfsvoering 2.867 2.928

66.218 66.403

Fondsen
Bestemmingsfondsen:

* Fondsen op naam 18.031 17.597

* Investeringsfonds reddingboten 551 171

Kapitalen bezwaard met 

vruchtgebruik en nog niet 

afgewerkte nalatenschappen P.M. P.M.

18.582 17.768

84.800 84.171

VOORZIENINGEN

Voorziening ingegane pensioenen 421 445

Voorziening toekomstige pensioen-

verplichtingen 153 285

574 730

LANGLOPENDE SCHULDEN 200 240

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.197 1.485

TOTAAL 86.771 86.626
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(alle bedragen x € 1.000)

Begroting Werkelijk Begroot Werkelijk

2011 2010 2010 2009

BATEN

BATEN EIGEN FONDSENWERVING

Jaarlijkse bijdragen 2.225 2.005 2.100 1.965

Scheepsbijdragen en bijz. donaties 230 155 215 190

Giften o.a. n.a.v. acties 2.115 1.492 1.950 1.581

Sponsoring en adverteren 460 195 320 123

Notariële schenkingen 175 185 350 297

Bunkerbootjes 50 35 35 36

Verkoopopbrengst artikelen 70 112 330 104

Nalatenschappen en legaten 2.800 2.991 2.700 2.716

8.125 7.170 8.000 7.012

BBAATTEENN  UUIITT  AACCTTIIEESS  VVAANN  DDEERRDDEENN 10 11 15 15

                  VAN OVERHEDEN 300 344 25 110

  UUIITT  BBEELLEEGGGGIINNGGEENN 4.500 5.155 4.560 10.927

OOVVEERRIIGGEE  BBAATTEENN 903 349 826 224

SSOOMM  DDEERR  BBAATTEENN 13.838 13.029 13.426 18.288

LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 1.300 477 994 993

Exploitatie reddingboten/stations 7.135 6.553 7.310 7.126

Beroepsredders en vrijwilligers 1.706 1.668 1.620 1.470

Kust Veilig 600 249 246 0

Radio medische dienst 144 164 122 173

Preventie & voorlichting 238 468 253 159

11.123 9.579 10.545 9.921

WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving 1.735 1.736 1.971 1.356

Kosten van beleggingen 160 184 100 188

1.895 1.920 2.071 1.544

BEHEER EN ADMINISTRATIE 820 898 810 829

SOM DER LASTEN 13.838 12.397 13.426 12.294

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 0 632 0 5.994

Vennootschapsbelasting 0 3 0 0

RESULTAAT 0 629 0 5.994

RESULTAATBESTEMMING

Ten laste / gunste van Reserve als bron van inkomsten -185 5.242

Ten gunste / laste van Investeringsfonds reddingboten 380 -312

Ten gunste van Fondsen op naam 434 1.064

629 5.994

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING

BATEN
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LA STENV ERDELING (alle bedragen x  1.000)

Eigen
Nieuwbouw Exploitatie K ust Preventie en fondsen- Beleg- TOTA A L BEGROTING TOTA A L

boten stations Redders Veilig RM D voorlichting werving gingen 2010 2010 2009

Aankopen en verwervingen 477 3.577 803 162 74 237 1.181 184 0 6.695 8.121 6.828
Personeelskosten 0 1.606 732 83 77 191 461 0 697 3.847 3.600 3.655
Huisvestingskosten 0 74 31 0 3 8 21 0 27 164 147 71
Kantoor en algemene kosten 0 228 102 1 10 26 68 0 91 526 502 504
Afschrijvingen 0 1.068 0 3 0 6 5 0 83 1.165 1.056 1.236
TOTA A L 477 6.553 1.668 249 164 468 1.736 184 898 12.397 13.426 12.294

Gemiddeld aantal fte's 2010 0,0 22,4 10,0 0,1 1,0 2,6 6,7 0,0 9,0 51,8
Gemiddeld aantal fte's 2009 0,0 23,8 10,0 0,0 0,5 2,6 6,7 0,0 9,4 53,0

Loonsom directie en personeel per f te

RvT Directie Personeel
Salarissen 0 89 46 121,65% 134,78%

Sociale lasten 0 7 6

Pensioenlasten (regulier) 0 20 10 77,27% 80,70%

Emolumenten 0 3 1
Verstrekte leningen, 
voorschotten en garanties 0 0 0 24,21% 19,34%

0 119 63

Aantal fte's 0 1,0 50,8

Dienstverband - Uren 37,5

In afwijking van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (RJ650) is het 
doelbestedingspercentage van de baten niet opgenomen. Als alternatief is het 
doelbestedingspercentage van de baten gecorrigeerd voor de baten uit 
beleggingen opgenomen. Dit geeft een evenwichtiger beeld voor 
vergelijkingsdoeleinden over meerdere jaren.

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen / totale 

Fondsenwervingspercentage:

Kosten eigen fondsenwerving / 
baten eigen fondsenwerving

Bestedingen aan doelstellingen / 
totale baten - baten beleggingen

DOELSTELLINGEN W ERV ING BATEN BEHEER
EN

A DM INI-
STRATIE

REDDING &  HULPV ERLENING

Doelbestedingspercentage van de baten 
gecorrigeerd voor baten uit beleggingen

lasten

2010 2009
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 629 5.994
Afschrijvingen 1.165 1.236

Mutaties voorzieningen -156 -171

Mutaties werkkapitaal:
- afname / toename voorraad 6 -6
- afname / toename vorderingen -24 240
- afname / toename kortlopende schulden -288 401

-306 635
Kasstroom uit operationele activiteiten 1.332 7.694

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa -940 -852
Investeringen in financiële vaste activa 0 -21
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -940 -873

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing van langlopende schulden -40 -33
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -40 -33
NETTO KASSTROOM 352 6.788

Saldo beleggingen en liquide middelen per 1-1 76.869 70.081
Saldo beleggingen en liquide middelen per 31-12 77.221 76.869

352 6.788

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.
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TOELICHTING ALGEMEEN
(alle bedragen x € 1.000)

RICHTLIJN VERSLAGGEVING FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

CONSOLIDATIE

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Rijdend materieel, havenfaciliteiten en auto's 20%

10%

Kantoorgebouw 2,5%

EFFECTEN

VOORZIENING INGEGANE PENSIOENEN

VOORZIENING TOEKOMSTIGE PENSIOENVERPLICHTINGEN

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. Het jaarverslag 2009 is in 2010 
beoordeeld door het CBF, waarbij met tevredenheid is geconstateerd dat 
geen sprake is van afwijkingen en opmerkingen.

In de consolidatie zijn voor 100% opgenomen: 
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (inclusief haar 
Fondsen op Naam en de Stichting Zuid-Hollandsche Maatschappij tot 
Redding van Schipbreukelingen), de Exploitatiestichting ten behoeve van 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, beide gevestigd te 
IJmuiden, alsmede de op 18 december 2009 opgerichte vennootschap 
KNRM B.V., gevestigd te Velsen.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen de nominale waarden.

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:

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

Boothuizen en bergplaatsen, werkplaats- en 
kantoorinventaris

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

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%.

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

TOELICHTING ALGEMEEN
(alle bedragen x € 1.000)

RICHTLIJN VERSLAGGEVING FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

CONSOLIDATIE

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Rijdend materieel, havenfaciliteiten en auto's 20%

10%

Kantoorgebouw 2,5%

EFFECTEN

VOORZIENING INGEGANE PENSIOENEN

VOORZIENING TOEKOMSTIGE PENSIOENVERPLICHTINGEN

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. Het jaarverslag 2009 is in 2010 
beoordeeld door het CBF, waarbij met tevredenheid is geconstateerd dat 
geen sprake is van afwijkingen en opmerkingen.

In de consolidatie zijn voor 100% opgenomen: 
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (inclusief haar 
Fondsen op Naam en de Stichting Zuid-Hollandsche Maatschappij tot 
Redding van Schipbreukelingen), de Exploitatiestichting ten behoeve van 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, beide gevestigd te 
IJmuiden, alsmede de op 18 december 2009 opgerichte vennootschap 
KNRM B.V., gevestigd te Velsen.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen de nominale waarden.

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:

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

Boothuizen en bergplaatsen, werkplaats- en 
kantoorinventaris

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

KOSTENTOEREKENING

Kostensoort Toerekening
Raad van Toezicht 100% aan beheer en administratie

Directie

Algemeen secretariaat 100% aan beheer en administratie

ICT 100% aan beheer en administratie

Financiële administratie 100% aan beheer en administratie

Technische dienst 100% aan exploitatie stations

Operationele dienst 100% aan exploitatie stations

Schippers 100% aan redders

100% aan fondsenwerving

100% aan preventie en voorlichting

Bij de verdeling is uitgegaan van de volgende verdeling van fte's:
Gemiddeld fte.
2010 2009

Directie, toegerekend als bovenstaand 1,0 1,0
Personeel, toegerekend aan:
- exploitatie stations 21,9 23,3
- redders 10,0 10,0
- Kust Veilig 0,1 0,0
- Radio Medische Dienst 1,0 0,5
- preventie & voorlichting 2,6 2,6
- eigen fondsenwerving 6,5 6,4
- beheer & administratie 8,7 9,2

51,8 53,0

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.

De KNRM volgt de VFI-aanbeveling voor toerekening van kosten voor 
beheer & administratie, met uitzondering van de kostensoort Directie 
(toegerekend als onderstaand). De directie is namelijk grotendeels belast 
met de uitvoering van de reddingtaak. Elk personeelslid behoort tot één 
van de volgende kostendragers: exploitatie stations, redders, Kust Veilig, 
Radio Medische Dienst, preventie & voorlichting, eigen fondsenwerving 
en beheer & administratie. De personeelskosten worden zo rechtstreeks 
toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten 
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.

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

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de 
bestedingscategorieën:

50% aan exploitatie stations, 25% aan 
fondsenwerving en 25% aan beheer en 
administratie

Communicatie 

Fondsenwerving

100% aan kustveilig

Huisvesting en facilitair

Kantoor en alg.kosten

Strandbewaking

Naar rato, op basis van fte's aan de 
bestedingscategorieën

Naar rato, op basis van fte's aan de 
bestedingscategorieën
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
(alle bedragen x € 1.000)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

ACTIVA ALS BELEGGING 2010 2009

Onroerend goed 

(uit nalatenschappen verkregen)

Saldo per 1 januari 299 299

Ontvangsten 0 0

Saldo per 31 december 299 299

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Leningen u/g 21 21

VOORRADEN

0 6
De voorraden betreffen de voor de 
verkoop bestemde artikelen.

ACTIVA BENODIGD VOOR DE DOELSTELLING EN VOOR DE BEDRIJFSVOERING 
De boekwaarde van reddingboten, alle eigendom van de KNRM, bedraagt onveranderd € 1.000, aangezien de investeringen in het jaar 
van aanschaf direct als kosten worden geboekt. 
De gezamenlijke activa t.b.v. de doelstelling zijn per 31 december 2010 verzekerd voor € 53 miljoen.

Acti-
vering

Inves-
tering

Desin-
vestering

Aanschaf-
waarde

Cum
afschrijv. Afschr.

Desinv. 
afschr.

Cum. 
afschrijv.

Boek-
waarde

Boek-
waarde

2010 2010 2010 31-12-2010 01-01-2010 2010 2010 31-12-2010 01-01-2010 31-12-2010

Reddingboten 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Grond stations 45 0 0 0 45 0 0 0 0 45 45
Boothuizen&bergplaatsen 8.184 650 0 75 8.759 4.971 679 63 5.587 3.213 3.172
Havenfaciliteiten 1.261 0 0 24 1.237 1.092 58 23 1.127 169 110
Rijdend materieel 4.440 60 0 123 4.377 3.713 281 123 3.871 727 506
Activa in aanbouw 935 -710 867 0 1.092 0 0 0 0 935 1.092
Subtotaal activa t.b.v. doelstelling 14.866 0 867 222 15.511 9.776 1.018 209 10.585 5.090 4.926

Hoofdkantoor 3.301 0 0 0 3.301 1.055 83 0 1.138 2.246 2.163
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 427 0 86 40 473 286 65 40 311 141 162
Subtotaal activa t.b.v. bedrijfsvoering 4.668 0 86 40 4.714 1.739 148 40 1.847 2.929 2.867

TOTALEN 19.534 0 953 262 20.225 11.515 1.166 249 12.432 8.019 7.793

Aanschaf-
waarde

01-01-10

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
(alle bedragen x € 1.000)
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0 6
De voorraden betreffen de voor de 
verkoop bestemde artikelen.
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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 2010 verzekerd voor € 53 miljoen.
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VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Voorschotten op stations en personeel 2010 2009

Voorschotten en kassen stations 402 397

Voorschotten personeel 2 4

404 401

Overige vorderingen

Nog te ontvangen vergoeding patientenvervoer 61 113

Vooruitontvangen facturen 556 560

Vooruitbetaalde overige kosten 7 72

Vorderingen uit subsidies 91 81

Omzetbelasting 54 0

Overige vorderingen 264 186

1.033 1.012

EFFECTEN

2010 2009

€ % € %

Aandelen 23.971 31,24 31.275 41,04

Complementaire beleggingen 7.654 9,97 11.132 14,61

Vastrentende waarden 45.023 58,67 33.070 43,40

Saldi beleggingsrekeningen 86 0,11 721 0,95

76.734 100,00 76.198 100,00

Aandelen

Saldo per 1 januari 31.275 11.132 33.070

Aankopen 6.861 125 28.818

Verkopen -17.060 -4.156 -18.185

Koersresultaat 2.895 553 1.320

Saldo per 31 december 23.971 7.654 45.023

Totaal

Aandelen 367 2.895 3.262

Complementaire beleggingen 0 553 553

Vastrentende waarden 17 1.320 1.337

Overige (m.n. liquide middelen) 0 3 3

384 4.771 5.155

LIQUIDE MIDDELEN 2010 2009

Kas 2 6

Banken 482 662

Vreemde valuta 3 3

487 671

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

Comple-
ment. 
Belegg.

Vast-
rentende 
waarden

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

De beurswaarde van de portefeuille bedraagt 
ultimo 2010 € 76,7 miljoen.

Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2010 bedraagt 7,0% 
(2009: 16,6%) en bestaat uit de volgende componenten:

Dividend/
coupons/

interest

Koers-
resul-
taten
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RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve

2010 2009

Saldo per 1 januari 7.836 9.122

962 -1.286

Saldo per 31 december 8.798 7.836

Reserve als bron van inkomsten

Saldo per 1 januari 50.549 43.637

-962 1.286

164 228

61 156

Resultaatbestemming -185 5.242

Saldo per 31 december 49.627 50.549

Reserve financiering activa doelstelling

Saldo per 1 januari 5.090 5.318

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten -164 -228

Saldo per 31 december 4.926 5.090

Reserve financiering activa bedrijfsvoering

Saldo per 1 januari 2.928 3.084

Vrijval t.g.v. Reserve als bron van inkomsten -61 -156

Saldo per 31 december 2.867 2.928

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af 
te dekken. Volgens de VFI-richtlijn "Reserves Goede Doelen" kan 
hiervoor een reserve worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de 
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de 
werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, 
huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten voor 
fondsenwerving. Ultimo 2010 bedraagt de continuïteitsreserve 150% van 
de kosten van de werkorganisatie, zoals hierboven gekenschetst.

Dotatie t.l.v. / vrijval t.g.v. Reserve als bron 
van inkomsten

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

Dotatie t.l.v. Reserve financiering activa 
doelstelling

Dotatie t.l.v. Reserve financiering activa 
bedrijfsvoering

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

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

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

2010 2009

Saldo per 1 januari 17.597 16.533

Rendement 846 1.807

350 610

-762 -1.353

Resultaat Fondsen op naam 434 1.064

Saldo per 31 december 18.031 17.597

Investeringsfonds reddingboten

2010 2009

Saldo per 1 januari 171 483

Onttrekking -195 -372

Toevoeging 575 60

380 -312

Saldo per 31 december 551 171

VOORZIENINGEN

Voorziening ingegane pensioenen

2010 2009

Saldo per 1 januari 445 572

Onttrekking -24 -127

Saldo per 31 december 421 445

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen

Saldo per 1 januari 285 329

Dotatie / onttrekking -132 -44

Saldo per 31 december 153 285

Onder de fondsen op naam zijn ultimo 2010 opgenomen: Stichting 
Helden der Zee-fonds Prins der Nederlanden, Stichting I.M. de Raath, 
Fonds W.H. Vermeulen, Fonds De Zeemanspot, Fonds mej. S.P.N. Wolff, 
Willems-Hendrix Fonds, Niemans-Schootemeijer Fonds, Johannes W.F. en 
Maria Jansen-Rosier Fonds, Marinus Cornelis Fonds, Coenraad Bot Fonds 
Fonds N.N., Fonds Elzinga, Robert Jan van Holthe Fonds, Gerrit Krul 
Fonds, Fred Plesman Fonds, Paul Johannes Fonds, Reddersfonds,  Arty 
Wood Fonds, Arty & Sophia Wood Fonds, Springbokfonds, Venturnfonds, 
Evert en Alies Floor Fonds, Fonds Noordhollandsche van 1816, Folkert 
Fonds en Adolf Tack Fonds. De afzonderlijke fondsen op naam worden 
nader toegelicht in de bijlage.

Nalatenschappen en 
schenkingen

Besteed aan doelstellingen 
fondsen

In het investeringsfonds reddingboten zijn de opbrengsten uit 
nalatenschappen en schenkingen ondergebracht die een, de 
Reddingmaatschappij door derden opgelegde, verplichting tot bouw van 
een boot of boothuis bevatten.

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en nog niet afgewerkte 
nalatenschappen

Een berekening van de waarde van legaten en erfenissen bezwaard met 
vruchtgebruik is in november 2010 samengesteld. De contante waarde 
bedraagt € 3,5 miljoen per die datum en is in de balans als een P.M. post 
opgenomen.

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

In 2008 is een voorziening gevormd in verband met het prepensioen van 
enkele medewerkers.
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nader toegelicht in de bijlage.

Nalatenschappen en 
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Besteed aan doelstellingen 
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ingegane pensioenen is een voorziening gevormd. De voorziening is 
gebaseerd op een levensverwachting van 15 jaar na de pensioendatum 
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2010 2009
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350 610
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Saldo per 31 december 18.031 17.597

Investeringsfonds reddingboten

2010 2009

Saldo per 1 januari 171 483

Onttrekking -195 -372
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380 -312

Saldo per 31 december 551 171

VOORZIENINGEN
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2010 2009

Langlopende schulden

Lening Gemeente Huizen 200 240

Kortlopende schulden

4 5

Aflossing lening Gemeente Huizen 40 40

Aflossing lening Gemeente Ameland 0 33

Contractuele verplichtingen 210 125

Te betalen belastingen en sociale lasten 146 131

Crediteuren 429 497

Pensioenverplichtingen 165 498

Overige te betalen posten 203 156

1.197 1.485

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 2010

Indexatie pensioenen 2010 103

Bouw 4 boten Nikolaas-klasse (2011-2012) 733

836

Vooruitontvangen bijdragen en notariële 
schenkingen

De indexatie van de pensioenen over 2010 is door de 
pensioenverzekeraar nog niet verricht. Een globale berekening is 
gemaakt voor de nog niet verantwoorde verplichting. 
Daar reddingboten op het moment van investeren rechtstreeks ten laste 
van het resultaat worden gebracht, wordt bovengenoemde post niet 
opgenomen als een uit de balans blijkende verplichting.

BATEN EIGEN FONDSENWERVING
(alle bedragen x € 1.000) 2010 2009

Jaarlijkse bijdragen Bedrag Bedrag

Redders aan de Wal buitenland 1.478 44 1.346 31

Redders aan de Wal binnenland 78.595 1.961 73.710 1.934

80.073 2.005 75.056 1.965

Giften, schenkingen en nalatenschappen 2010 2009

Giften met bouwverplichting 0 0

Giften zonder bouwverplichting 1.492 1.581

1.492 1.581

Sponsoring met bouwverplichting 135 60

Sponsoring zonder bouwverplichting 60 63

195 123

Notariële schenking met bouwverplichting 59 59

Notariële schenking zonder bouwverplichting 126 238

185 297

Nalatenschappen met bouwverplichting 440 186

Nalatenschappen zonder bouwverplichting 2.551 2.530

2.991 2.716

Giften met bouwverplichting 0 0

Sponsoring met bouwverplichting 135 60

Notariële schenking met bouwverplichting 59 59

Nalatenschappen met bouwverplichting 440 186

Totaal schenkingen met bouwverplichting 634 305

Hiervan opgenomen in Fondsen op Naam 59 245

Dotatie aan investeringsfonds reddingboten 575 60

Brutowinst verkoop artikelen 2010 2009

Opbrengst verkopen 157 149

Kostprijs verkopen 104 84

53 65

Opbrengst kerstkaartenactie 111 105

Kostprijs kerstkaartenactie 52 66

59 39

Brutowinst 112 104

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN 2010 2009

Ontvangsten uit Sponsorloterij 11 15

SUBSIDIES VAN OVERHEDEN

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

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

Subsidie Rijkswaterstaat i.v.m. kostenverrekening C2000 265 0

0 81

344 110

BATEN UIT BELEGGINGEN

Koersresultaat 4.768 10.221

Valutaverschillen 3 -40

Ontvangen coupons 17 186

Ontvangen dividend 367 560

5.155 10.927

OVERIGE BATEN

Verkoop oud reddingmaterieel 185 153

Strandbewaking Kust Veilig 57 0

Trainingen aan derden 20 0

Bonussen crediteuren 45 41

Verhuur aan derden 27 30

Overige baten 15 0

349 224

Aantal
donateurs

l

Subsidie Rijkswaterstaat i.v.m. inrichting 
station Hansweert

Aanta
donateurs

2009
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LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
(alle bedragen x € 1.000)

Nieuwbouw reddingboten

begroot werkelijk begroot werkelijk

2011 2010 2010 2009

R&D reddingboten 0 35 600 5

Modificaties reddingboten 50 46 44 28

Nieuwbouw reddingboten 1.250 396 350 960

1.300 477 994 993

A1. REDDINGBOTEN 1.162 1.313 1.552 1.281

479 432 409 973

A3. RIJDEND MATERIEEL 508 417 459 265

706 463 585 535

A5. REDDINGSTATIONS 1.210 897 1.368 967

24 55 32 21

B.  PERSONEELSKOSTEN 1.740 1.606 1.648 1.680

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 54 74 69 35

210 228 226 226

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 1.042 1.068 962 1.143

7.135 6.553 7.310 7.126

A1. VERWERVINGSKOSTEN REDDINGBOTEN

Reparatie en onderhoud 662 771 1.007 784

Aanschaffingen 50 58 70 77

Brandstof en smeermiddelen 450 484 475 420

1.162 1.313 1.552 1.281

A3. VERWERVINGSKOSTEN RIJDEND MATERIEEL

445 364 396 208

Aanschaffingen 25 21 25 25

Brandstof en smeermiddelen 15 15 15 12

Belasting en heffingen 3 2 3 4

Assurantiekosten 20 15 20 16

508 417 459 265

A4. VERWERVINGSKOSTEN BOOTHUIZEN EN BERGPLAATSEN

Reparatie en onderhoud 343 81 270 170

Aanschaffingen 100 73 50 191

Energiekosten 200 229 200 89

Belastingen en heffingen 35 44 35 47

Vervoer en stalling derden 1 9 5 10

Assurantiekosten 22 21 20 21

Overige kosten 5 6 5 7

706 463 585 535

Exploitatie reddingboten, 
materieel en stations

A2. GROOT ONDERHOUD 
REDDINGBOTEN

In 2010 zijn twee reddingboten van de Nikolaas-klasse in dienst gesteld, 
te weten op de stations Veere en Elburg, met de respectievelijke namen 
Oranje en Evert Floor. Per 31 december 2010 is een nieuw type 
reddingboot in ontwikkeling, te weten het type Noordhollandsche van 
1816.

A4. BOOTHUIZEN EN 
BERGPLAATSEN

A6. VERWERVINGSKOSTEN 
WERKPLAATS

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

Reparatie, onderhoud en 
modificaties

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
(alle bedragen x € 1.000)
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479 432 409 973

A3. RIJDEND MATERIEEL 508 417 459 265

706 463 585 535

A5. REDDINGSTATIONS 1.210 897 1.368 967
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C.  HUISVESTINGSKOSTEN 54 74 69 35

210 228 226 226
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7.135 6.553 7.310 7.126
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A5. VERWERVINGSKOSTEN REDDINGSTATIONS

80 97 90 114

Assurantiekosten 140 149 150 129

Persoonlijke veiligheidsmiddelen 492 133 533 143

Alarmeringskosten 25 12 25 110

Aanschaffingen 75 97 143 121

Reis- en verblijfkosten 170 199 205 193

Telefoonkosten 25 13 30 29

PR-kosten 10 9 10 5

CIS-project 18 29 17 25

Overige kosten 175 159 165 98

1.210 897 1.368 967

A6. VERWERVINGSKOSTEN WERKPLAATS

Aanschaffing werkvoorraden 2 31 22 11

Reparatie/onderhoud inventaris 22 24 10 10

24 55 32 21

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Rijdend materieel 265 281 250 372

Boothuizen 680 679 625 642

Havenfaciliteiten 37 58 31 75

Auto's 60 50 56 54

1.042 1.068 962 1.143

Beroepsredders en vrijwilligers

A.  VERWERVINGSKOSTEN 845 803 797 644

B.  PERSONEELSKOSTEN 738 732 700 719

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 23 31 27 12

100 102 96 95

1.706 1.668 1.620 1.470

A.  VERWERVINGSKOSTEN

Opleidingskosten vrijwilligers 431 433 380 309

Vrijwilligersvergoedingen 414 370 417 335

845 803 797 644

Kust Veilig

A.  VERWERVINGSKOSTEN 350 162 185 0

B.  PERSONEELSKOSTEN 232 83 61 0

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 2 0 0 0

10 1 0 0

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 6 3 0 0

600 249 246 0

A.  VERWERVINGSKOSTEN

60 15 20 0

Reparatie en onderhoud 18 3 5 0

Brandstof 14 3 2 0

Aanschaffingen 210 90 85 0

Reis- en verblijfkosten 15 22 10 0

Overige kosten 33 29 63 0

350 162 185 0

Radio Medische Dienst

A.  VERWERVINGSKOSTEN 60 74 90 107

B.  PERSONEELSKOSTEN 32 77 26 60

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 2 3 1 1

10 10 5 5

104 164 122 173

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

Vergaderingen en 

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

Begroot
2010

bijeenkomsten

Opleidings- en wervingskosten 
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10 1 0 0

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 6 3 0 0

600 249 246 0

A.  VERWERVINGSKOSTEN

60 15 20 0

Reparatie en onderhoud 18 3 5 0

Brandstof 14 3 2 0

Aanschaffingen 210 90 85 0

Reis- en verblijfkosten 15 22 10 0

Overige kosten 33 29 63 0

350 162 185 0

Radio Medische Dienst

A.  VERWERVINGSKOSTEN 60 74 90 107

B.  PERSONEELSKOSTEN 32 77 26 60

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 2 3 1 1

10 10 5 5

104 164 122 173

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

Vergaderingen en 

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

Begroot
2010

bijeenkomsten

Opleidings- en wervingskosten 

A. VERWERVINGSKOSTEN

Vergoedingen artsen 51 55 61 57

Vergoeding telefoonkosten 2 2 5 2

2 11 14 43

Overige kosten 5 6 10 5

60 74 90 107

Preventie en Voorlichting

A.  VERWERVINGSKOSTEN 5 237 30 7

B.  PERSONEELSKOSTEN 196 191 187 118

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 6 8 7 3

26 26 25 25

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 5 6 4 6

238 468 253 159

LASTEN BESTEED AAN WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving

A.  VERWERVINGSKOSTEN 1.316 1.181 1.460 847

B.  PERSONEELSKOSTEN 344 461 424 433

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 13 21 17 8

57 68 62 63

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 5 5 8 5

1.735 1.736 1.971 1.356

A. VERWERVINGSKOSTEN

Publiciteits- en mediakosten 928 777 1.015 500

Verkoopkosten 0 25 50 76

388 379 395 271

1.316 1.181 1.460 847

KOSTEN VAN BELEGGINGEN

A.  VERWERVINGSKOSTEN 160 184 100 188

LASTEN BESTEED AAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

B.  PERSONEELSKOSTEN 609 697 615 645

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 21 27 24 12

107 91 88 90

E.  AFSCHRIJVINGSKOSTEN 83 83 83 82

820 898 810 829

TOELICHTING LASTENVERDELING

PERSONEELSKOSTEN 

Pensioenpremies 551 671 541 688

Overrente pensioenregeling 0 25 0 29

Uitbetaalde pensioenen 105 109 103 9

Uitzendkrachten 40 0 40 1

Autokosten 2 2 5 4

Reis- en verblijfkosten 25 39 40 35

Overige personeelskosten 190 145 208 203

3.929 3.847 3.600 3.655

Donateursadministratie en De 
Reddingboot

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

Computer- en 
communicatiekosten

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

Begroot
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

Begroot
2010

A.  VERWERVINGSKOSTEN 60

B.  PERSONEELSKOSTEN   72

C.  HUISVESTINGSKOSTEN 2

10

144

D.  KANTOOR- EN ALGEMENE 
KOSTEN

Radio Medische Dienst

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

Begroot
2010

Salarissen 2.476 2.423 2.343 2.355

Salarissen    155      69      52        0

Salarissen    355    354    259    331
Salarissen      30      10        9        0
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Salarissen 2.476 2.423 2.343 2.355

Salarissen    155      69      52        0
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HUISVESTINGSKOSTEN

Onderhoud hoofdkantoor 10 62 35 5

Gas/water/electra hoofdkantoor 60 51 60 4

Beveiligingskosten hoofdkantoor 3 1 3 2

7 8 8 7

Overige kosten huisvesting 42 42 41 53

122 164 147 71

KANTOOR EN ALGEMENE KOSTEN

5 14 5 14

15 15 15 6

Aanschaffingen ICT 89 60 41 40

Onderhoud/reparatie ICT 17 0 5 7

Licenties en ondersteuning ICT 25 53 35 25

Kantoorbehoeften en drukwerk 20 20 30 12

Abonnementen en contributies 13 9 9 11

Overige kosten kantoor 28 31 25 31

Portikosten 20 29 20 31

Telefoonkosten 75 92 80 82

Internetkosten 24 29 24 30

Accountantskosten 32 32 40 32

Advieskosten 50 55 50 97

Kosten Raad van Toezicht 8 8 9 8

Conferentiekosten 8 4 8 0

Deelname IMRF 27 21 30 35

Assurantiekosten 2 2 6 5

Schoonmaakkosten 25 18 25 18

Kantinekosten 10 9 10 11

10 15 8 4

Autokosten bedrijfsvoering 8 6 6 2

Overige algemene kosten 10 4 21 3

521 526 502 504

Reis- en verblijfkosten 
bedrijfsvoering

Belasting en heffingen 
hoofdkantoor

Aanschaffingen 
kantoorinventaris

Onderhoud/reparatie 
kantoorinventaris

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten 
vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste 
evaluatie was in 2010. 
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de 
beloning volgt de KNRM de Adviesregeling Beloning Directeuren van 
Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan 
de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. 
De weging van de situatie van de KNRM vond plaats door de Raad van 
Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 460 punten met 
een maximaal jaarinkomen van € 124.233 (1 fte – 12 maanden). De voor 
de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de 
directie bedroeg in 2010 voor de directeur R.A. Boogaard (1 fte – 12 
maanden) € 89.000. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. De 
hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening 
toegelicht bij de lastenverdeling.  Naast het jaarinkomen maken ook 
betaalde sv- en pensioenpremies deel uit van de bezoldiging.
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BIJLAGE 2: OVERZICHT FONDSEN OP NAAM
(alle bedragen x € 1000)

2010 2009
Vermogen per 1 januari 1.684 1.684
Rendement 132 269
Besteed aan doelstelling -132 -269
Vermogen per 31 december 1.684 1.684

Vermogen per 1 januari 1.678 1.678
Rendement 132 268
Besteed aan doelstelling -132 -268
Vermogen per 31 december 1.678 1.678

Vermogen per 1 januari 110 110
Rendement 4 10
Besteed aan doelstelling -4 -10
Vermogen per 31 december 110 110

Vermogen per 1 januari 463 463
Rendement 17 41
Besteed aan doelstelling -17 -41
Vermogen per 31 december 463 463

1. STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS PRINS DER NEDERLANDEN
De doelstelling, vastgesteld in de statuten van deze stichting bij 
haar oprichting in 1929, luidt als volgt:
Doel A: Het geven van een toeslag boven het hun krachtens de 
Zeeongevallenwet 1919 toekomend pensioen aan de weduwen en 
wezen van de leden der bemanning van de reddingboot "Prins der 
Nederlanden".
Doel B: Het aanmoedigen van de redding van schipbreukelingen 
door het geven van beloning, tegemoetkoming of bewijzen van 
erkentelijkheid aan redders enz.

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

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

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.
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Doel A: Het geven van een toeslag boven het hun krachtens de 
Zeeongevallenwet 1919 toekomend pensioen aan de weduwen en 
wezen van de leden der bemanning van de reddingboot "Prins der 
Nederlanden".
Doel B: Het aanmoedigen van de redding van schipbreukelingen 
door het geven van beloning, tegemoetkoming of bewijzen van 
erkentelijkheid aan redders enz.

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

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

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.

BIJLAGE 2: OVERZICHT FONDSEN OP NAAM
(alle bedragen x € 1000)

2010 2009
Vermogen per 1 januari 1.684 1.684
Rendement 132 269
Besteed aan doelstelling -132 -269
Vermogen per 31 december 1.684 1.684

Vermogen per 1 januari 1.678 1.678
Rendement 132 268
Besteed aan doelstelling -132 -268
Vermogen per 31 december 1.678 1.678

Vermogen per 1 januari 110 110
Rendement 4 10
Besteed aan doelstelling -4 -10
Vermogen per 31 december 110 110

Vermogen per 1 januari 463 463
Rendement 17 41
Besteed aan doelstelling -17 -41
Vermogen per 31 december 463 463
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als volgt: De ondersteuning van behoeftige oud-redders en 
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testament van mejuffrouw I.M. de Raath, overleden op 4 oktober 
1836.

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

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 
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KNRM, met inbegrip van ouderdomspensioenen, sociale 
voorzieningen en gratificaties voor oefen- en reddingtochten.

Vermogen per 1 januari 1.078 1.078
Rendement 40 96
Besteed aan doelstelling -40 -96
Vermogen per 31 december 1.078 1.078

Vermogen per 1 januari 725 725
Rendement 85 137
Besteed aan doelstelling -85 -137
Vermogen per 31 december 725 725

Vermogen per 1 januari 246 246
Rendement 9 22
Besteed aan doelstelling -9 -22
Vermogen per 31 december 246 246

Vermogen per 1 januari 5.724 5.724
Rendement 212 509
Besteed aan doelstelling -212 -509
Vermogen per 31 december 5.724 5.724

5. FONDS MEJ. S.P.N. WOLFF
Mej. Wolff overleed in 1966. Blijkens haar testament van 21 mei 
1955 werd destijds de K.N.Z.H.R.M. behoudens legaten, benoemd 
tot universeel erfgename. Testamentsbepaling: "onder den last 
uitsluitend de rente aan te wenden voor het uitkeren van 
verhoogde salarissen en pensioenen aan de bemanningen harer 
reddingboten". 

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

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

8. FONDS ELZINGA
Ter nagedachtenis aan de in 2000 overleden heer R. Elzinga is in 
2005 dit fonds op naam ingesteld, waarin het door de KNRM 
geërfde vermogen is ondergebracht. Het fonds heeft als doel: De 
exploitatie van "Arie Visser" klasse reddingboten, de (mede-
)aanschaf van een boot van de Arie Visser klasse, waaraan de naam 
"Elzinga" zal worden verbonden en de (mede-)aanschaf van een 
nieuw te bouwen werkplaats ten behoeve van de KNRM te 
IJmuiden, waaraan eveneens de naam "Elzinga" zal worden 
verbonden.
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Vermogen per 1 januari 1.233 947
Nalatenschap 1 186
Rendement 45 100
Vermogen per 31 december 1.279 1.233

Vermogen per 1 januari 401 368
Rendement 15 33
Vermogen per 31 december 416 401

Vermogen per 1 januari 454 433
Rendement 13 21
Vermogen per 31 december 467 454

Vermogen per 1 januari 1.502 1.156
Opbrengst KNRM Gala 278 226
Rendement 55 120
Vermogen per 31 december 1.835 1.502

Vermogen per 1 januari 338 311
Rendement 13 27
Vermogen per 31 december 351 338

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

10. FRED PLESMAN FONDS
De doelstelling, opgelegd door de initiatiefnemer tot het fonds 
zijnde de geliquideerde Pronto Stichting, bij de aanvang van het 
fonds in 2006, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot van 
het type Valentijn, genaamd "Fred Plesman", zo mogelijk vóór het 
jaar 2010 doch anders spoedig daarna.

11. PAUL JOHANNES FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven), bij de aanvang van het fonds in 2006, luidt als volgt: De 
bouw van het boothuis te Noordwijk, genaamd "Boothuis Paul 
Johannes".

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

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

Vermogen per 1 januari 1.233 947
Nalatenschap 1 186
Rendement 45 100
Vermogen per 31 december 1.279 1.233

Vermogen per 1 januari 401 368
Rendement 15 33
Vermogen per 31 december 416 401

Vermogen per 1 januari 454 433
Rendement 13 21
Vermogen per 31 december 467 454

Vermogen per 1 januari 1.502 1.156
Opbrengst KNRM Gala 278 226
Rendement 55 120
Vermogen per 31 december 1.835 1.502

Vermogen per 1 januari 338 311
Rendement 13 27
Vermogen per 31 december 351 338

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

10. FRED PLESMAN FONDS
De doelstelling, opgelegd door de initiatiefnemer tot het fonds 
zijnde de geliquideerde Pronto Stichting, bij de aanvang van het 
fonds in 2006, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot van 
het type Valentijn, genaamd "Fred Plesman", zo mogelijk vóór het 
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houden met het werk van de bij de KNRM werkzame vrijwilligers. 
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aanhoudpremies en dergelijke. De KNRM zal al hetgeen zij uit het 
evenement KNRM Gala zal verkrijgen, nu of in de toekomst, onder 
de naam "Reddersfonds" registeren.

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

Vermogen per 1 januari 87 40
Periodieke schenking 40 40
Besteed aan doelstelling -131 0
Rendement 4 7
Vermogen per 31 december 0 87

Vermogen per 1 januari 1.633 1.500
Rendement 60 133
Vermogen per 31 december 1.693 1.633

Vermogen per 1 januari 130 0
Nalatenschap 0 125
Rendement 5 5
Vermogen per 31 december 135 130

Vermogen per 1 januari 31 16
Sponsoring 10 13
Rendement 1 2
Vermogen per 31 december 42 31

Vermogen per 1 januari 14 0
Periodieke schenking 14 14
Rendement 1 0
Vermogen per 31 december 29 14

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

14. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS
De doelstelling bij de aanvang van het fonds in 2008, in overleg 
met mevrouw A. Floor-Wieringa vastgelegd, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan 
gelijkwaardig - met de naam "Evert Floor".

15. FONDS NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting 
Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het 
fonds in 2008, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot met de 
naam "Noordhollandsche van 1816".

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

18. FOLKERT FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven) bij de aanvang van het fonds in 2009, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot met de naam "Folkert" en voorts de 
exploitatie van deze reddingboot.

Vermogen per 1 januari 87 40
Periodieke schenking 40 40
Besteed aan doelstelling -131 0
Rendement 4 7
Vermogen per 31 december 0 87

Vermogen per 1 januari 1.633 1.500
Rendement 60 133
Vermogen per 31 december 1.693 1.633

Vermogen per 1 januari 130 0
Nalatenschap 0 125
Rendement 5 5
Vermogen per 31 december 135 130

Vermogen per 1 januari 31 16
Sponsoring 10 13
Rendement 1 2
Vermogen per 31 december 42 31

Vermogen per 1 januari 14 0
Periodieke schenking 14 14
Rendement 1 0
Vermogen per 31 december 29 14

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

14. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS
De doelstelling bij de aanvang van het fonds in 2008, in overleg 
met mevrouw A. Floor-Wieringa vastgelegd, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan 
gelijkwaardig - met de naam "Evert Floor".

15. FONDS NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting 
Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het 
fonds in 2008, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot met de 
naam "Noordhollandsche van 1816".

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

18. FOLKERT FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven) bij de aanvang van het fonds in 2009, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot met de naam "Folkert" en voorts de 
exploitatie van deze reddingboot.

Vermogen per 1 januari 87 40
Periodieke schenking 40 40
Besteed aan doelstelling -131 0
Rendement 4 7
Vermogen per 31 december 0 87

Vermogen per 1 januari 1.633 1.500
Rendement 60 133
Vermogen per 31 december 1.693 1.633

Vermogen per 1 januari 130 0
Nalatenschap 0 125
Rendement 5 5
Vermogen per 31 december 135 130

Vermogen per 1 januari 31 16
Sponsoring 10 13
Rendement 1 2
Vermogen per 31 december 42 31

Vermogen per 1 januari 14 0
Periodieke schenking 14 14
Rendement 1 0
Vermogen per 31 december 29 14

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

14. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS
De doelstelling bij de aanvang van het fonds in 2008, in overleg 
met mevrouw A. Floor-Wieringa vastgelegd, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan 
gelijkwaardig - met de naam "Evert Floor".

15. FONDS NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting 
Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het 
fonds in 2008, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot met de 
naam "Noordhollandsche van 1816".

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

18. FOLKERT FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven) bij de aanvang van het fonds in 2009, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot met de naam "Folkert" en voorts de 
exploitatie van deze reddingboot.

Vermogen per 1 januari 87 40
Periodieke schenking 40 40
Besteed aan doelstelling -131 0
Rendement 4 7
Vermogen per 31 december 0 87

Vermogen per 1 januari 1.633 1.500
Rendement 60 133
Vermogen per 31 december 1.693 1.633

Vermogen per 1 januari 130 0
Nalatenschap 0 125
Rendement 5 5
Vermogen per 31 december 135 130

Vermogen per 1 januari 31 16
Sponsoring 10 13
Rendement 1 2
Vermogen per 31 december 42 31

Vermogen per 1 januari 14 0
Periodieke schenking 14 14
Rendement 1 0
Vermogen per 31 december 29 14

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

14. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS
De doelstelling bij de aanvang van het fonds in 2008, in overleg 
met mevrouw A. Floor-Wieringa vastgelegd, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan 
gelijkwaardig - met de naam "Evert Floor".

15. FONDS NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting 
Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het 
fonds in 2008, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot met de 
naam "Noordhollandsche van 1816".

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

18. FOLKERT FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter (die anoniem wil 
blijven) bij de aanvang van het fonds in 2009, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot met de naam "Folkert" en voorts de 
exploitatie van deze reddingboot.

Vermogen per 1 januari 87 40
Periodieke schenking 40 40
Besteed aan doelstelling -131 0
Rendement 4 7
Vermogen per 31 december 0 87

Vermogen per 1 januari 1.633 1.500
Rendement 60 133
Vermogen per 31 december 1.693 1.633

Vermogen per 1 januari 130 0
Nalatenschap 0 125
Rendement 5 5
Vermogen per 31 december 135 130

Vermogen per 1 januari 31 16
Sponsoring 10 13
Rendement 1 2
Vermogen per 31 december 42 31

Vermogen per 1 januari 14 0
Periodieke schenking 14 14
Rendement 1 0
Vermogen per 31 december 29 14

17. VENTURN FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Venturn B.V., bij de 
aanvang van het fonds in 2008, luidt als volgt: De exploitatie van 
het reddingwerk van de KNRM op Hansweert.
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met mevrouw A. Floor-Wieringa vastgelegd, luidt als volgt: De 
bouw van een reddingboot van het type Atlantic 75 - of daaraan 
gelijkwaardig - met de naam "Evert Floor".
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De doelstelling, vastgelegd door de oprichter Stichting 
Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen, bij de aanvang van het 
fonds in 2008, luidt als volgt: De bouw van een reddingboot met de 
naam "Noordhollandsche van 1816".

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

18. FOLKERT FONDS
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Vermogen per 1 januari 21 15
Periodieke schenking 5 5
Rendement 1 1
Vermogen per 31 december 27 21

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

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

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

20. JOHANNES W.F. EN MARIA JANSEN-ROSIER FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W. 
Jansen, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt: gelden 
aanwenden ten behoeve van station Scheveningen in de ruimste 
zin van het woord.

21. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS
Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar 
aanleiding van de ontvangst van een legaat uit de nalatenschap 
van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot "Edzard Jacob" en de exploitatie van het 
reddingstation te Schiermonnikoog.

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

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

2010                   2009

2010                   2009
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Vermogen per 1 januari 21 15
Periodieke schenking 5 5
Rendement 1 1
Vermogen per 31 december 27 21

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

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

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

20. JOHANNES W.F. EN MARIA JANSEN-ROSIER FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W. 
Jansen, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt: gelden 
aanwenden ten behoeve van station Scheveningen in de ruimste 
zin van het woord.

21. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS
Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar 
aanleiding van de ontvangst van een legaat uit de nalatenschap 
van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot "Edzard Jacob" en de exploitatie van het 
reddingstation te Schiermonnikoog.

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

23. ARTY & SOPHIA WOOD FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij 
de aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt: Het vermogen en 
de opbrengst over dit vermogen aan te wenden ten behoeve van 
overlevingspakken en andere reddingsmiddelen van de redders van 
de KNRM-reddingstations van Westkapelle, Veere en/of 
Scheveningen.
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middelen te worden aangewend voor de bouw van enkele 
reddingboten.
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De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W.B. van 
Zantvliet-Waterdrinker, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt 
als volgt: Gelden aanwenden ten behoeve van de (meebetaling 
aan) de aanschaf van een reddingboot type Atlantic 75, met dien 
verstande dat indien dit type reddingboot niet meer aangeschaft 
wordt danwel kan worden, de dan in het fonds aanwezige gelden 
mogen worden aangewend voor (meebetaling) aan de aanschaf 
van een andere reddingboot.

20. JOHANNES W.F. EN MARIA JANSEN-ROSIER FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W. 
Jansen, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt: gelden 
aanwenden ten behoeve van station Scheveningen in de ruimste 
zin van het woord.

21. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS
Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar 
aanleiding van de ontvangst van een legaat uit de nalatenschap 
van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot "Edzard Jacob" en de exploitatie van het 
reddingstation te Schiermonnikoog.
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De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij 
de aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt: Het vermogen en 
de opbrengst over dit vermogen aan te wenden voor een 
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De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W.B. van 
Zantvliet-Waterdrinker, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt 
als volgt: Gelden aanwenden ten behoeve van de (meebetaling 
aan) de aanschaf van een reddingboot type Atlantic 75, met dien 
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De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij 
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de opbrengst over dit vermogen aan te wenden voor een 
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De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer A.P. Bos bij 
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mogen worden aangewend voor (meebetaling) aan de aanschaf 
van een andere reddingboot.
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van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot "Edzard Jacob" en de exploitatie van het 
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de opbrengst over dit vermogen aan te wenden voor een 
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overlevingspakken en andere reddingsmiddelen van de redders van 
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Scheveningen.
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aan) de aanschaf van een reddingboot type Atlantic 75, met dien 
verstande dat indien dit type reddingboot niet meer aangeschaft 
wordt danwel kan worden, de dan in het fonds aanwezige gelden 
mogen worden aangewend voor (meebetaling) aan de aanschaf 
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20. JOHANNES W.F. EN MARIA JANSEN-ROSIER FONDS
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Jansen, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt: gelden 
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21. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS
Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar 
aanleiding van de ontvangst van een legaat uit de nalatenschap 
van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot "Edzard Jacob" en de exploitatie van het 
reddingstation te Schiermonnikoog.
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de aanvang van het fonds in 2007, luidt als volgt: Het vermogen en 
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de opbrengst over dit vermogen aan te wenden ten behoeve van 
overlevingspakken en andere reddingsmiddelen van de redders van 
de KNRM-reddingstations van Westkapelle, Veere en/of 
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24. COENRAAD BOT FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichter de heer C. Bot, bij de 
aanvang van het fonds in 2005, luidt als volgt: opbrengst aan te 
wenden ten behoeve van station Den Helder in de ruimste zin van 
het woord.

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

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

20. JOHANNES W.F. EN MARIA JANSEN-ROSIER FONDS
De doelstelling, vastgelegd door de oprichtster mevrouw W. 
Jansen, bij de aanvang van het fonds in 2003, luidt als volgt: gelden 
aanwenden ten behoeve van station Scheveningen in de ruimste 
zin van het woord.

21. ROBERT JAN VAN HOLTHE FONDS
Het Robert Jan van Holthe Fonds is in 2006 ingesteld naar 
aanleiding van de ontvangst van een legaat uit de nalatenschap 
van de heer R.J. van Holthe. Het fonds heeft als doel: De exploitatie 
van de reddingboot "Edzard Jacob" en de exploitatie van het 
reddingstation te Schiermonnikoog.

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

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

Vermogen per 1 januari 46 39
(Periodieke) schenking 2 3
Rendement 2 4
Vermogen per 31 december 50 46

De onder 20 tot en met 25 genoemde fondsen hebben ieder een 
vermogen lager dan € 25.000 en worden gecomprimeerd 
weergegeven: 2010                   2009

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant 
Aan: directie en Raad van Toezicht van Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2010 
die deel uitmaakt van de jaarrekening van de Stichting Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij te IJmuiden gecontroleerd. Deze geconsolideerde 
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 2010 en de 
geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting. 

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). 
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde 
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat.  Een controle omvat het uitvoeren 
van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met 
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de geconsolideerde jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het 
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de 
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de geconsolideerde jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden per 31 december 2010 en van het 
resultaat over 2010 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 jaarrekening.

Amstelveen, 28 maart 2011
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
W. Tjoelker RA
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organisatieprofiel

De KNRM kent twee hoofdprocessen: 
Redden en fondsenwerven.
Daartoe is de KNRM opgedeeld in verschillende entiteiten:
•	 1. De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zorgt 

voor het uitvoeren van reddingwerk en het ondersteunen van de 
daartoe ingerichte reddingstations. Tevens zorgt de stichting voor 
fondsenwervende activiteiten die het reddingwerk financieel moge-
lijk maken.

•	 2. De Exploitatiestichting ten behoeve van de KNRM beheert het 
onroerend goed (boothuizen) en het rijdend materieel en verhuurt 
deze aan de Stichting KNRM. De kosten voor de Kust Veilig zijn hierin 
verwerkt.

•	 3. De KNRM BV is bestemd voor het commercieel benutten van de 
door de KNRM ontwikkelde technologie en kennis. Bijvoorbeeld 
licenties voor de bouw van reddingboten en het geven van opleidin-
gen en trainingen aan externe belanghebbenden. Tevens is de KNRM 
BV de rechthebbende op de royalties uit de kledingverkoop, die 
voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst met Telstar Trading.

De KNRM BV is een Fiscaal Fondsenwervende Instelling, die als doel heeft 
het financieel ondersteunen van het reddingwerk van de Stichting KNRM. 
De bijzondere vorm van de KNRM BV is gelegen in de fiscale regeling die 
is overeengekomen met de Belastingdienst, waarbij het de BV is toege-
staan 90% van de winst, vóór vennootschapsbelasting, te schenken aan de 
Stichting KNRM, die deze op haar beurt ontvangt tegen het 0% schen-
kingstarief. 

De KNRM kiest ervoor haar taak uit te voeren als (financieel) zelfstandig 
opererende instelling met een maatschappelijk draagvlak vanuit de dona-
teurs (financieel) en de overheid (verantwoording). 
Voor de uitvoering van het reddingwerk trekt de KNRM vrijwilligers aan 
die kennis van zaken hebben, en deze professionaliteit weten te combine-
ren met ‘hart voor de zaak’.
Dat moet ook, want de Redding Maatschappij garandeert de inzet van red-
dingboten 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 opge-
leid en geoefend. 
Om de doelstellingen te bereiken is draagvlak nodig van donateurs en 
schenkers. De inbedding van de KNRM in de hulpverleningsketen zorgt 
voor draagvlak bij nationale, regionale en lokale overheden.

inbedding in hulpverleningsKeten
De KNRM is de aangewezen organisatie in Nederland die Search and Res-
cue op zee en het ruime binnenwater uitvoert in opdracht van de Neder-
landse Kustwacht. Daartoe heeft de Redding Maatschappij een convenant 

afgesloten met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, die beleidsver-
antwoordelijk is voor Search and Rescue. De Kustwacht en de KNRM heb-
ben gezamenlijk convenanten gesloten met de veiligheidsregio’s waarin 
zij opereren, zodat de inzet van mensen en middelen bij incidenten op het 
water volgens vaste protocollen kan geschieden.

professionele vrijwilligers
De uitvoering van het reddingwerk wordt gedaan door vrijwillige beman-
ningsleden. Dit is een bewuste keuze. Gezien het incidentele karakter 
van het reddingwerk heeft het stationeren van permanent aanwezige 
beroepsbemanningen niet de voorkeur. De praktijk wijst uit dat een be-
manning die bestaat uit zeer gemotiveerde vrijwilligers de noodzakelijke 
kennis en kunde combineren met enorme loyaliteit en enthousiasme.
Tegenover een financiële vergoeding van € 1,25 per uur voor het vrijwilli-
gerswerk 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 een scala aan opleidingen, waarmee iedere vrijwilliger wordt 
opgeleid tot professional.

opleiden en oefenen
De nieuwe vrijwilligers die tegenwoordig instromen hebben minder dan 
vroeger een nautische achtergrond. Daarom wordt steeds meer aandacht 
besteed aan opleiden en oefenen. Het verwachtingspatroon van de hulp-
vrager is 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 van de wis-
selende omstandigheden die zich daar voordoen. Het veelvuldig oefenen 
in het eigen vaargebied is de beste manier om deze kennis en ervaring bij 
te brengen.

plaatselijKe commissies
Op ieder reddingstation is door de KNRM directie een plaatselijke commis-
sie 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 com-
missie. Voor de secretaris en de penningmeester geldt dat zij capabel zijn 
op het voor hen relevante vakgebied. De leden van de commissie krijgen 
specifieke taken toebedeeld, zoals opleidingen, onderhoud en commu-
nicatie en fondsenwerving. Alle plaatselijke commissieleden zijn vrijwillig 
betrokken bij de KNRM. De plaatselijke commissie is verantwoordelijk voor 
de werving en selectie van vrijwilligers. De schipper wordt op voordracht 
van de commissie door de directie aangesteld.
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ondersteuning vanuit hoofdvestiging ijmuiden
Om 24 uur per dag mensen en materieel beschikbaar te houden is een 
organisatie nodig die zorgt voor continuïteit in toezicht en uitvoering. Op 
ieder moment kan de ondersteunende organisatie bijspringen om techni-
sche en operationele problemen het hoofd te bieden. De reddingstations 
hebben grote zelfstandigheid in uitvoering en worden financieel en mate

rieel in staat gesteld het reddingwerk uit te voeren. De hoofdvestiging in 
IJmuiden is zowel kwantitatief als kwalitatief in staat om de reddingstati-
ons zodanig te faciliteren, dat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: het 
redden van mensen. 
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de rol van de hoofdvestiging in ijmuiden is twee-
ledig:
1. ondersteunend
Reddingstations worden vanuit de hoofdorganisatie geadviseerd en bege-
leid op velerlei gebied: 
Search and Rescue (SAR), opleidingen en trainingen, financiën, materieel, 
pr- en voorlichting, personeelszaken, etc. De Operationele Dienst is de 
schakel tussen de reddingstations en de ondersteunende organisatie. De 
regionale operationele inspecteurs onderhouden het contact met de plaat-
selijke commissies en bemanningen. De afdeling verzorgt of coördineert 
alle interne en externe opleidingen voor de KNRM-bemanningen. Een 
groot aantal opleidingen besteedt de KNRM uit aan professionele oplei-
dingsinstituten. De KNRM stelt eigen handboeken samen voor instructies 
en richtlijnen.

2. controlerend
Inspecteurs van de Technische Dienst en de Operationele Dienst contro-
leren de reddingstations 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. Aan-
wijzingen en instructies hebben daarom 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. Beroepsmede-
werkers zijn zich bewust van het feit dat zij intern een voorbeeldfunctie 
vervullen. Dienstbaarheid aan de vrijwilligers op de reddingstations is een 
vereiste. 
Op reddingstations met de grootste reddingboten is de schipper in vaste 
dienst om de continuïteit in onderhoud, oefening en paraatheid te waar-
borgen. Deze reddingboten varen onder alle weersomstandigheden uit 
en vormen daarmee de ruggengraat van de vloot. De beroepsschippers 
zijn voor de KNRM tevens het nautisch geweten. Zij hebben binnen het 
beroepspersoneel de meeste kennis en ervaring van het werkelijke red-
dingwerk. 

raad van toeZicht en directie
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de 
algemene gang van zaken. De Directie is belast met het besturen van de 
stichting KNRM, de Exploitatiestichting ten behoeve van de KNRM en de 
KNRM BV. De Raad van Toezicht adviseert de Directie, gevraagd en onge-
vraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn.

vlootplan
Het Vlootplan vormt de basis waarop investeringsbeslissingen omtrent 
nieuwbouw van reddingboten, boothuizen, bemanningverblijven en 

voertuigen zijn gefundeerd. Het Vlootplan is gebaseerd op een gewenste 
gereddencapaciteit binnen een tijdsnorm langs de Nederlandse kust, die is 
vastgelegd als een Kritieke Prestatie Indicator in de ISO-procedures.

De financiële consequenties van dit plan komen tot uiting in de meerja-
renbegroting. In het vlootplan voor de Noordzee wordt jaarlijks de norm 
voor gereddencapaciteit getoetst aan de hand van geplande en gereali-
seerde investeringen in reddingmaterieel. Het vlootplan wordt periodiek 
geëvalueerd, onder andere op basis van de risicoanalyse die TNO en het 
MARIN maakt van scheeps- en vliegbewegingen langs de Nederlandse 
kust. Momenteel wordt gewerkt aan het Vlootplan 2025.

fondsenwerving
In alle uitingen van de KNRM afficheert zij zich als een reddingorganisatie, 
die hulp op zee garandeert, uitgevoerd door vrijwilligers en in stand ge-
houden door vrijwillige bijdragen. Het resultaat van deze strategie uit zich 
in aanmeldingen en bijdragen van Redders aan de wal, giften, schenkin-
gen en nalatenschappen. Grotendeels zijn deze inkomsten groeiende. De 
bijdragen uit nalatenschappen vertonen een grillig verloop door de jaren 
heen. 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 met naamgeving naar 
de wens van de erflater.

Er is veel draagvlak voor een particuliere reddingorganisatie als de KNRM. 
Meer Redders aan de wal (donateurs) zorgen voor een grotere maatschap-
pelijke betrokkenheid, die essentieel is voor het in stand houden van een 
vrijwilligersorganisatie. De KNRM heeft een gezonde financiële basis. Om 
de activiteiten van de KNRM op peil te houden en waar mogelijk uit te 
breiden, is vergroting van de zekere inkomsten onontbeerlijk. Nalaten-
schappen en opbrengsten uit het vermogen zijn essentiële inkomsten-
bronnen - maar tegelijkertijd een onzekere factor – om op lange termijn 
uitbreidingen te realiseren.

gedragscodes
De KNRM heeft gedragscodes opgesteld voor de gebieden waarbinnen zij 
verantwoordelijkheden draagt:
•	 (Inter)nationale samenleving (gedragsregels ten aanzien van hulpver-

lening).
•	 Veiligheid (kwaliteitszorgsysteem en veiligheidsbewustzijn).
•	 Nederlandse overheid (convenanten).
•	 Milieu (naleving regelgeving en milieubewustzijn).
•	 Vrijwilligers en beroepspersoneel (arbeidsomstandigheden en inte-

griteit).
•	 Kapitaalverschaffers (keurmerk fondsenwerving en integriteit).

De gedragscodes gelden voor de organisatie als geheel en voor iedereen 
die binnen de KNRM een functie vervult. De gedragscodes zijn vastge-
legd in de Voorschriften en Richtlijnen, die aan alle medewerkers worden 
verstrekt



58 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

Realisatie van doelstelling 
en strategie
Doelstellingen en kritieke prestatie-indicatoren
De KNRM heeft voor haar bedrijfsprocessen Kritieke Prestatie-Indicatoren 
vastgesteld. Daarmee legt de organisatie zichzelf doelstellingen en 
verplichtingen op om de kwaliteiten te borgen en verbeteren.
In deze bijlage bij het jaarverslag 2010 worden deze indicatoren toegelicht 
en worden resultaten besproken. Voor het overzicht worden de indicatoren 
verdeeld in drie groepen, de hoofdprocessen die de KNRM hanteert: 
redden, fondsenwerven en bedrijfsvoering.

ISO certificering
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. Het certificaat is in 2010 
verlengd. Bij de externe audits voor certificering zijn vijf niet-kritieke 
afwijkingen geconstateerd. Deze afwijkingen zijn inmiddels gecorrigeerd.

Aandacht voor mensen en reddingstations
Primair is de doelstelling van de KNRM het redden van mensen. Dat kan 
alleen als er voldoende vrijwilligers zijn, die de bereidheid en opleiding 
hebben om dit werk te doen. De aandacht van de KNRM is voornamelijk 
gericht op deze vrijwilligers. Ondersteuning vanuit de hoofdorganisatie 
wordt weliswaar vooral geboden in technische en operationele zaken, maar 
moet ervoor zorgen dat de vrijwilligers veilig en goed hun werk kunnen 
doen.

Postadres KNRM
Postbus 434, 1970 AK  IJmuiden, info@knrm.nl, www.knrm.nl
 
Kantoor en werkplaats
Haringkade 2, 1976 CP  IJmuiden, T 0255 - 548454
 
Bankrelaties Nederland
ING rek.nr. 26363
Rabobank rek.nr. 37.35.46.181

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
411 99789
 
Uw gift vandaag is morgen een redding ‘Word Redder aan de wal’
www.knrm.nl

Rangschikking ANBI
De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende instel-
ling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en 
successierechten onder het 0%-tarief.
 
CBF keurmerk
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is houder van het 
keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van gedoneerde 
gelden, toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving.redden, 
fondsenwerven en bedrijfsvoering.

ISO certificering
De KNRM is houder van het certificaat ISO 9001 voor fondsen werving 
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 bedrijfs processen van 
het hoofdkantoor en de werkplaats in IJmuiden. Het certificaat is in 
2010 verlengd. Bij de externe audits voor certificering zijn vijf niet-
kritieke afwijkingen geconstateerd. Deze afwijkingen zijn inmiddels 
gecorrigeerd.

Aandacht voor mensen en reddingstations
Primair is de doelstelling van de KNRM het redden van mensen. Dat 
kan alleen als er voldoende vrijwilligers zijn, die de bereidheid en 
opleiding hebben om dit werk te doen. De aandacht van de KNRM 
is voornamelijk gericht op deze vrijwilligers. Ondersteuning vanuit de 
hoofdorganisatie wordt weliswaar vooral geboden in technische en 
operationele zaken, maar moet ervoor zorgen dat de vrijwilligers veilig 
en goed hun werk kunnen doen.

Plan omschrijving 

Doel Omschrijving van de doelstelling

Gerealiseerd
2010:

Omschrijving wat in het verslagjaar wel of wel of niet is bereikt in dit plan.

Ontwikkeling
2011:

Maatregelen die genomen zijn als vervolg op de realisatie in 2010.

Leeswijzer
In de volgende pagina’s worden prestatie-indicatoren en jaarplannen aan 
elkaar gekoppeld.
De prestatie-indicatoren zijn in tabelvorm opgesteld. Daarin wordt een 
beschrijving gegeven met de berekeningswijze voor de bereikte resultaten. 
De Norm en Streef geven aan in hoeverre de KNRM deze indicator heeft 
bereikt.
Tenslotte wordt aangegeven welk beleid gevolgd wordt in het komende 
jaar om de indicator te handhaven of bereiken.

Prestatie indicator.

Omschrijving:

Berekeningswijze: 

Norm: 

Streef: 
2010: 
2009: 
2008: 
2007: 

Beleid 2011:

Aan de prestatie-indicator worden plannen ontleend om doelstellingen te 
bereiken. In de weergave in deze bijlage worden de plannen, realisaties en 
vervolgstappen als volgt beschreven.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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Redden

Leeftijd vrijwilligers

Gemiddelde leeftijd van alle varende 
bemanningsleden. 
De minimumleeftijd is gesteld op 18 jaar, de 
maximumleeftijd op 55 jaar.
Berekeningswijze: 
vrijwilligersadministratie door secretariaat KNRM.

Norm: 
>35<45 jaar
Streef: 35 jaar
2010: 38,6 jaar
2009: 38,4 jaar
2008: 38,4 jaar
2007: 39 jaar

Beleid 2011
Streven naar instroom van jongere vrijwilligers door meer aandacht voor 
vrijwilligerswerk onder jongeren.

Leeftijdsopbouw vrijwilligers (varend en walploeg)

 2010 2009

< 20 jaar 13 9

20 – 29 jaar 143 130

30 – 39 jaar 263 252

40 – 49 jaar 239 248

50 – 59 jaar 109 115

>=  60 jaar 72 81

Verloop vrijwilligers

Percentage niet gepland verloop (anders dan functioneel 
leeftijdsontslag bij 55 of 65 jaar) van vrijwilligers.
Berekeningswijze: 
vrijwilligersadministratie door secretariaat KNRM.

Norm: 3%
Streef: 1%
2010: 3,8%
2009: 3,3%
2008: 2,5%
2007: 1,3%

Beleid 2011
Zorgen voor meer instroom dan uitstroom van vrijwilligers. Zorgen voor 
goede voorzieningen, die vrijwilligers stimuleren aangesloten te blijven tot 
hun leeftijdsontslag.

Vrijwilligers en beroepsmedewerkers
Op 31 december 2010 stonden ingeschreven:
 2010 2009
Bemanningsleden (vrijwillig) 839 835
Schippers (beroeps) 10 10
Plaatselijke commissieleden (vrijwillig) 172 165
Seizoen lifeguards (tijdelijke beroeps) 29 0
Raad van Toezicht (vrijwillig) 9 9
Technische/ operationeel personeel (beroeps) 26 25
Kantoorpersoneel (beroeps) 25 22
Medische en technische adviseurs (vrijwillig) 13 13
Vrijwilligers kantoor 8 11
EHBO instructeurs 36 23
Vrijwilligers evenementen en lezingen 25 20
Vrijwilligers werkplaats 13 14
Artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd) 4 5
Vrouwelijke bemanningsleden (vrijwillig) 35 29
Vrouwelijk commissieleden (vrijwillig) 13 15

Mutaties
Totaal per 31 december 2010, vrijwilligers en beroeps

 2010 2009

In dienst *154 100

Uit dienst *138 115

Overleden 1 1

*Hierin zijn ook meegenomen de 29 seizoenslifeguards op Terschelling

Jubilarissen
Bemanningsleden van reddingboten komen na tien jaar dienstverband in 
aanmerking voor een Koninklijke Vrijwilligersmedaille. De medaille wordt 
toegekend aan iedereen, die tien jaar of veelvouden van vijf daarboven, in 
actieve dienst bij een hulpverleningsorganisatie is.

 2010 2009

10 jaar 29 21

15 jaar 25 13

20 jaar 12 15

25 jaar 12 6

30 jaar 7 2

35 jaar  0 2

40 jaar 2 1
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KNRM medailles
De vrijwilligersmedaille wordt niet uitgereikt aan plaatselijke 
commissieleden. De KNRM reikt bij een jubileum van een bemanningslid of 
een commissielid eigen medailles uit bij 25- en 40-jarig dienstverband.  

 2010 2009
25 jaar 12 10
40 jaar 2 1
Koninklijke onderscheiding *11 27

* 9x Lid en 2x Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Plan vrijwilligers

Doel Om de dienstverlening door de KNRM met hulp van vrijwilligers te blijven garanderen, moet de instroom van nieuwe 
vrijwilligers het aantal uitstromende vrijwilligers overtreffen.

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 zijn er 78 nieuwe vrijwilligers bijgekomen en 62 hebben afscheid genomen. In 2010 is het mogelijk gemaakt om in 
het Centraal Informatie Systeem (CIS) ook de reden tot uittreden in te voeren. Op deze manier is het mogelijk geworden om 
trends te ontdekken en mogelijke oplossingen te vinden. Jaarcijfers op basis van deze mogelijkheid zijn er vanaf 31 december 
2011.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 reddingstations verzoeken altijd de reden van vertrek te melden. In 2011 wordt ook de registratie van niet-varende 
vrijwilligers (bijvoorbeeld ondersteunend in de hoofdorganisatie) meegenomen in de indicatoren. 

Plan beschikbaarheidssysteem vrijwilligers

Doel Vrijwilligers moeten op een eenvoudige manier hun beschikbaarheid voor de KNRM kenbaar kunnen maken, zodat alle 
bemanningsleden en de schipper in het bijzonder, weet of het reddingstation optimaal inzetbaar is.

Gerealiseerd
2010:

Het beschikbaarheidssysteem ASK wordt op bijna alle reddingstations gebruikt. De gebruikers ervaren het systeem als een 
verlichting van de mentale druk die 24 uurs beschikbaarheid teweeg brengt. Met ASK kunnen zij hun tijdelijke afwezigheid 
bekend maken via GSM of internet. 

Ontwikkeling
2011:

In 2011 wordt de inzetbaarheid van reddingboten via ASK bij het Kustwachtcentrum zichtbaar gemaakt. De back-up 
alarmering kan dan via ASK lopen in het geval P2000 niet beschikbaar is.

Plan aanstellingsbeleid schippers

Doel De aanstelling van schippers en plaatsvervangend schippers moet voor plaatselijke commissies en de hoofdorganisaties 
transparant en toetsbaar zijn. 

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 is met behulp van een externe partij een profielschets van een KNRM schipper gemaakt. Aan de hand van deze schets 
is een hulpmiddel ontwikkeld, zodat beter bepaald kan worden of iemand geschikt is voor de functie van schipper. Naar 
aanleiding van de rapportage hiervan kan bepaald worden of er bijscholing noodzakelijk en mogelijk is. Naar aanleiding van 
de profielschets is een opleiding ontwikkeld die schippers opleidt in andere vaardigheden dan het varen met de reddingboot.

Ontwikkeling 
2011:

In het eerste kwartaal van 2011 wordt een assessment en een cursus opgezet en beoordeeld. 
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Plan maatschappelijke stage

Doel Door middelbare scholieren te interesseren voor het vrijwilligerswerk bij de KNRM moet in de toekomst de aanwas van 
nieuwe vrijwilligers worden veilig gesteld.

Gerealiseerd 
2010:

In 2012 wordt de maatschappelijke stage verplicht voor middelbare scholieren. De KNRM ontwikkelde projecten op 
reddingstations, om aan te kunnen bieden als stageplaats. Op vier reddingstations zijn de eerste stages gevolgd.

Ontwikkeling 
2011:

Vanaf 2011 wordt de Wet Maatschappelijke stage van kracht. Iedere scholier van het voortgezet onderwijs moet voor 
het verkrijgen van het einddiploma een maatschappelijke stage hebben gelopen van 30 uur. Met een takenboek kunnen 
reddingstations groepjes van 6 tot 8 scholieren ontvangen.

Uitruktijd na alarmering

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

Norm: 15 minuten
Streef: <10 minuten
2010: 9,75 minuten
2009: 9 minuten
2008: 9,5 minuten
2007: 8,5 minuten

Beleid 2011
Door gebruik van ASK moet inzetbaarheid van vrijwilligers zichtbaar 
blijven om tijdig in te grijpen wanneer onvoldoende vrijwilligers 
beschikbaar zijn.

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

Doel Professionele vrijwilligers kweken door gespecialiseerde opleidingen en oefeningen. Vrijwilligers moeten flexibele 
mogelijkheden tot opleiden en oefenen aangeboden krijgen. De Coördinator Opleiden en Oefenen op een reddingstation 
ondersteunt hierin. Reddingstations hebben middelen beschikbaar om de geoefendheid te kunnen controleren. 

Gerealiseerd 
2010:

De digitale oefenbox in mijnKNRM wordt steeds vaker geraadpleegd, maar er komen nog niet veel aanpassingen en 
aanvullingen vanuit de reddingstations. Van de mogelijkheid om buiten reguliere stationstijden te oefenen met ondersteuning 
vanuit de operationele dienst wordt te weinig gebruik gemaakt. Het oefenoverzicht wordt goed gebruikt op de stations. 
Vaak in hard copy en nog weinig digitaal. De oefenlijsten waaruit voorheen de geoefendheid werd afgeleid bestaan niet meer. 
In 2010 is nog geen nieuw meetinstrument ontwikkeld.

Ontwikkeling 
2011:

De technische mogelijkheden van de oefenbox worden verbeterd. Programma’s moeten gebruiksvriendelijk worden. Flexibele 
oefenmogelijkheden aanbieden.
Meetbaar maken van de geoefendheid.

Plan multidisciplinair oefenen

Doel Door deelname aan multidisciplinaire oefeningen in de veiligheidsregio’s moeten de diverse hulpverleningsinstanties beter op 
elkaar ingespeeld raken, zodat men in een realistische situatie sneller en effectiever kan handelen. 

Gerealiseerd 
2010:

Er zijn in 2010 diverse oefeningen uitgevoerd waardoor de KNRM beter is ingebed in de verschillende veiligheidsregio’s. Een 
uitvloeisel van de afgesloten convenanten is het ontstaan van de functionaris SAR-liaison. Deze functionaris is van waarde als 
er een actie plaatsvindt op het water waarbij ook de landhulpverleners zijn betrokken. De SAR-liaison verstrekt informatie aan 
de bevelvoerders van de landpartijen in het zogeheten COPI (commando op plaats incident). De SAR-liaison wordt geleverd 
door de Kustwacht of op verzoek van de Kustwacht door de KNRM. De Kustwacht en de KNRM hebben gezamenlijk een 
opleiding voor SAR liaison ontwikkeld, die in 2010 per regio is gegeven.

Ontwikkeling 
2011:

Aandacht houden voor de borging van multidisciplinaire oefeningen zoals afgesproken in het SAR-convenant met de 
veiligheidsregio’s. In samenwerking met het Kustwachtcentrum wordt een cursus incidentbestrijding op het water voor de 
KNRM-wachtsfunctionarissen en de staf en duty officers van het KWC opgezet.

Opleidingen

Percentage gediplomeerde 
vrijwilligers in varende functie, naar 
soort opleiding.
Berekeningswijze: 
vrijwilligersadministratie door 
secretariaat KNRM.

     2010  2009 
SAR Craft       75%   68% 
Marcom       65%   61% 
Vaarbewijs     62%   59% 
Kustnavigatie 19%   19%
Radar        41%   38% 
EHBO       86%   77%
 

Beleid 2011
Opleidingswensen van vrijwilligers in kaart brengen en naar wens aanbieden.
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Plan opleiden

Doel Continu ontwikkelen van passende opleidingen bij de uitvoeringstaken van de KNRM, op een voor vrijwilligers zo efficiënt 
mogelijke tijd en plaats. Nieuwe vrijwilligers door een goede basisopleiding vanuit de KNRM in één jaar proeftijd geschikt 
maken voor een vaste vrijwilligersaanstelling. Door een duidelijk overzicht op toegankelijke plaats inzage verschaffen in alle 
vervolgopleidingen en de locaties waar deze gevolgd kunnen worden.

Gerealiseerd 
2010:

Invoering van de nieuwe basiseisen voor vrijwillige bemanningsleden. Aanbieden van een opleidingscatalogus voor vrijwilligers. 
Overzicht van geplande opleidingen in mijn KNRM. Opleidingen regionaal aangeboden om reistijd voor vrijwilligers te 
beperken. Er is onderzocht of de KNRM zelf een trainingscentrum kan starten. Ontwikkelingen in de markt hebben er 
toe geleid dat de KNRM hiervan af ziet. De kennis en ervaring van de KNRM op snelle reddingboten is omgezet naar een 
vaaropleiding voor brandweerkorpsen met vaartuigen. Nieuwe opleidingen voor zuurstof toediening en SAR-liaison zijn 
geïntroduceerd. 

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 wordt een cursusdag georganiseerd voor de locale Coördinatoren Opleiden en Oefenen (COO).
Introduceren van functioneringsgesprekken met vrijwilligers om beter in kaart te brengen welke opleidingen gewenst zijn. 
Actiever gebruik van mijnKNRM stimuleren. Inhoudelijke aanpassing van de SAR-craft opleiding.
Nieuwe cursus leidinggeven voor schippers en plaatsvervangend schippers. KNRM-opleiding voor brandweerkorpsen 
accrediteren bij het Nederlands Bureau Brandweer Examens.

Plan opleidingsschool KNRM

Doel Door zelf opleidingen te organiseren het verhogen en borgen van de kennis en kunde van KNRM medewerkers en vrijwilligers. 
Door opleidingen te organiseren voor derden extra inkomsten generen ten bate van het reddingwerk van de KNRM.

Gerealiseerd 
2010:

Na eerst onderzocht  te hebben of de KNRM  zelfstandig een opleidingsschool zou kunnen starten, zijn er na evaluatie van dit 
onderzoek gesprekken gestart met een externe aanbieder van maritieme opleidingen. Deze besprekingen hadden tot doel de 
mogelijkheid te onderzoeken of het in het belang van beide bedrijven kan zijn om gezamenlijk voor derden en voor de KNRM 
opleidingen op te zetten en te verzorgen.
 

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 wordt een ondernemingsplan uitgewerkt waarbij er vanuit wordt gegaan dat beide bedrijven gezamenlijk een 
nieuw bedrijf starten om aanbieder te worden van maritieme veiligheidstrainingen voor de maritieme industrie. Als het 
uitgewerkte plan positief ontvangen wordt zal in 2011 een start worden gemaakt met deze nieuwe ontwikkeling voor de 
KNRM. Doelstellingen  voor de KNRM zijn:
Borgen kennis en kunde KNRM.
Opleidingsniveau eigen medewerkers en vrijwilligers borgen en verhogen.
Schippers na actieve vaartijd een nieuwe uitdaging te bieden om kennis over te dragen.
Extra bron van inkomsten voor de KNRM.
Veiligheid in de scheepvaart en watersport verhogen, waardoor er minder incidenten plaatsvinden.
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Beschikbaarheid van het materieel

Percentage in tijd waarin het materieel beschikbaar 
was voor inzet.
Berekeningswijze: 
rapportages operationele en technische dienst.

Norm: 90%
Streef: 95%
2010: 94,6%
2009: 93%
2008: 92,5%
2007: 94,3%

Beleid 2011
Toestandsafhankelijk onderhoud organiseren.

De beschikbaarheid van het materieel was 94,6% wil zeggen dat 5,4% van 
de tijd een reddingboot of voertuig in onderhoud is geweest. Gedurende deze 
tijd heeft reservematerieel dienst gedaan om het reddingstation inzetbaar te 
houden.

Technische incidenten

Het aantal incidenten van technische aard (storingen 
met uitval tot gevolg) aan materieel.
Berekeningswijze: 
incidentenrapportage van de KNRM

Norm: -
Streef: 0
2010: 9
2009: 12
2008: 10
2007: 5

Beleid 2011
Incidenten voorkomen door inzage in onderhoudstatus via systeem 
MARAD.

Plan beheer reddingmaterieel

Doel Reddingmaterieel moet 24 uur per dag beschikbaar zijn en betrouwbaar werken. Periodiek onderhoud moet strak gepland 
en deels uitvoerbaar zijn door vrijwilligers. Voor ondersteuning in onderhoud en technische uitleg bij de werking van het 
materieel, moet een technische staf regionaal beschikbaar zijn.

Gerealiseerd 
2010:

Geplande herindeling van regio’s, waardoor een vierde regio ontstaat werd niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2011. De 
inzet van de regiomonteurs is in 2010 veranderd van uitsluitend reparatie naar reparatie en onderhoud. Hiermee is tevens het 
onderhoud-managementsysteem MARAD geïmplementeerd. Het inrichten van een digitaal archief en een beheerssysteem voor 
digitale boordboeken op basis van de huidige DigiDocs is uitgesteld naar 2011. 

Ontwikkeling 
2011:

Het herindelen van de regio’s en daardoor meer aandacht voor de reddingstations moet leiden tot een betere betrouwbaarheid 
als beschikbaarheid van het materieel. Gebruik van MARAD door zowel de regiomonteurs als de reddingstations moet leiden 
tot beter inzicht in de conditie van het reddingmaterieel. Digidocs zal gekoppeld worden aan mijnKNRM, zodat reddingstations 
het altijd kunnen raadplegen.

Betrouwbaarheid van het materieel

Het percentage in tijd waarin het materieel zonder 
storing of schade heeft gefunctioneerd.
Berekeningswijze: 
rapportage operationele en technische dienst.

Norm: >95%
Streef: >95%
2010: 98%
2009: 98,8%
2008: 99,1%
2007: 98,3%

Beleid 2011
Onderhoudsmanagementsysteem MARAD volledig implementeren.

Het uitvalspercentage van het materieel in 2010 bedroeg 2%. Gedurende de 
uitval door storingen heeft reservematerieel of de aanwezige tweede boot 
op station dienst gedaan om het reddingstation inzetbaar te houden. De 
storingen hebben niet geleid tot het niet beantwoorden van een alarmering. 
De komende jaren zal extra aandacht uitgaan naar de lanceervoertuigen van 
de strandstations aangezien er de afgelopen jaren meerdere meldingen van 
uitval waren.
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Plan onderhoud

Doel Door periodiek onderhoud zorgen voor een zo efficiënt mogelijke beschikbaarheid en een hoge betrouwbaarheid van het 
reddingmaterieel. Door het inzetten van reservematerieel zorgen voor doorlopende inzetbaarheid van reddingstations met 
gebruik van gelijkwaardig vervangend reddingmaterieel.

Gerealiseerd 
2010:

Door aanpassingen in de onderhoudscyclus van de kleine rubberboten, is het werkaanbod in de werkplaats veranderd. De 
werkplaatsmedewerkers kunnen door een nieuwe planning en werkvoorbereiding, inzichtelijker maken wat projecten kosten. 
Er wordt in de werkplaats gewerkt met drie monteurs, die aan maximaal twee objecten onderhoud verrichten. Eén monteur is 
beschikbaar voor assistentie bij de twee objecten en ongeplande urgente werkzaamheden voor reparaties en onderhoud.

Gepland groot onderhoud werd gegeven aan de reddingboten: Donateur en Annie Jacoba Visser (type Valentijn), Corrie 
Dijkstra-Van Elk, Narwal, Griend (type Atlantic), Heek, Meun (type Float). Onvoorzien groot onderhoud werd uitgevoerd 
aan de Huibert Dijkstra en de Hendrik Jacob (type Atlantic). De reddingboten Arie Visser en de Koning Willem I hebben een 
extra revisie aan de motoren ondergaan, na constatering van schade en slijtage. De Johanna Margareta is niet in gepland 
onderhoud geweest, omdat voortijdig noodzakelijk onderhoud dit onnodig maakte.
Alle Kusthulpverleningsvoertuigen en tractoren zijn jaarlijks op locatie onderhouden en gekeurd. Op alle stations is elektrisch 
handgereedschap, hijsmiddelen en vuurwerk conform de daarvoor geldende eisen gekeurd.

Ontwikkeling 
2011:

Het onderhoudsmanagementsysteem MARAD moet eind 2011 op alle reddingstations geïmplementeerd zijn. Daarmee kan 
vooraf beter beoordeeld worden of groot onderhoud noodzakelijk is. Toestandsafhankelijk groot onderhoud moet in de 
toekomst voor aanzienlijke besparingen zorgen. Door het aannemen van een werkvoorbereider zullen werkvoorbereiding voor 
zowel de externe werven als de werkplaats beter en efficiënter plaats gaan vinden. Ook voor- en nacalculaties zullen hierdoor 
beter worden.
Afhankelijk van de onderhoudstoestand staat periodiek onderhoud gepland voor: 
Koning Willem I en Arie Visser (type Arie Visser), George Dijkstra (type Valentijn).

Plan modificaties

Doel Door modificaties worden noodzakelijke veranderingen en toevoegingen aan het materieel uitgevoerd om standaardisatie te 
bereiken of gewenste modernisering en betere inzetbaarheid te verkrijgen.

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 zouden volgens plan 49 modificaties op in totaal 8 boten zijn gerealiseerd. De vier geplande modificaties die nog niet 
zijn uitgevoerd zullen in 2011 worden afgemaakt. 

Ontwikkeling 
2011:

Modificaties die in 2010 niet zijn uitgevoerd worden in 2011 gedaan. 

Gereddencapaciteit Noordzee < 10 mijl

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

Norm: 300
Streef: 300
2010: 324
2009: 324
2008: 317
2007: 317

Beleid 2011:
Zie Vlootplan, Project 1816 en Project Kust Veilig

 

 Gereddencapaciteit Noordzee > 30 mijl

Norm: binnen 2 uur na alarmering, binnen 30 mijl 
uit de kust, aanwezig kunnen zijn met een totale 
gereddencapaciteit van 600 personen.
Berekeningswijze: 
gemeten op elf strategische punten op de 30-mijls 
grens vanuit de Nederlandse kust.

Norm: 600
Streef: 600
2010: 655
2009: 655
2008: 633
2007: 633

Beleid 2011:
Zie Vlootplan, Project 1816 en Project Kust Veilig
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Gereddencapaciteit 1 uur na noodmelding, ma t/m vr onder werktijd bij windkracht < 7 Beaufort
Bij de lichtblauwe blokjes is de capaciteit 1 uur na alarmering onvoldoende naar de norm van de KNRM. Dit zijn posities west van Texel en West van de 
Westerschelde. Voor de regio Westerschelde wordt gerekend op extra capaciteit vanuit Zeebrugge, Blankenberge en Oostende. Voor de regio Den Helder geldt 
ook de aanwezigheid van het wachtschip van de Kustwacht als extra gereddenplatform. In beide gebieden moet gerekend worden op hulp van passerende 
scheepvaart. (Kaart met dank aan MARIN, Wageningen)
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Plan reddingvloot KNRM

Doel Het ontwikkelen van een visie en een vlootplan om de inzet van de KNRM conform de afspraken met Kustwacht en derden na 
te kunnen komen in de komende 15 tot 20 jaar. Omschreven beleid komt overeen met de Nota Maritieme Noodhulp.

Gerealiseerd 
2010:

In 2009 is het vlootplan van de KNRM, zoals opgesteld in 1997, gerealiseerd. In vervolg hierop zijn in het laatste 
kwartaal van 2010 de eerste overleggen en discussies gevoerd over de huidige vlootsamenstelling van de KNRM (en 
hulpverleningspartners). Hierbij is duidelijk geworden dat in de toekomst aanpassingen mogelijk zijn om als KNRM beter 
en efficiënter te kunnen opereren. Er zijn kustontwikkelingen gaande die veel invloed kunnen hebben op de inzet van de 
KNRM. Bijvoorbeeld de zandsuppleties bij Ter Heijde (de zogeheten zandmotor) en havenplannen langs de Nederlandse kust 
(Cadzand, Katwijk, Noordwijk, Petten).

Ontwikkeling 
2011:

In combinatie met het project voor de beste indeling van het IJsselmeer, zal aan de hand van de criteria die vastgesteld zijn 
aangaande inzettijden en capaciteiten, met overheden en derden een vlootplan ontwikkeld worden voor de KNRM voor de 
komende 15-20 jaar. Eind 2011 zal dit vlootplan gepresenteerd worden. Dit project zal met een out of the box mentaliteit 
uitgevoerd gaan worden om zo de beste oplossing te kunnen vergelijken met het huidige vlootplan.
     

Plan beheer reddingboten

Doel De operationele vloot van de KNRM in stand houden en wijzigen waar het operationeel of technisch noodzakelijk is. Overtollig 
reddingmaterieel beoordelen op geschiktheid voor de reservevloot of afstoten naar collega reddingorganisaties. Daarmee 
zorgen voor een reddingvloot die past bij de doelstellingen van de KNRM, afgemeten naar het werkgebied waar deze 
reddingboten kunnen opereren.

Gerealiseerd 
2010:

Het plan om te zoeken naar een vervangende rubberboot voor het type Float 500 is geannuleerd. De Float 500 voldoet nog 
goed en is kostenefficiënt inzetbaar te houden. In 2010 zijn afgestoten: de Orca (naar Curaçao), de Abt en de Wouter Vaartjes 
(beiden naar een SAR project in Gambia). De Gooier is van station Huizen doorgeschoven naar de gelieerde reddingsbrigade 
Medemblik.

Ontwikkeling 
2011:

Er worden twee Nikolaasklasse reddingboten aangeschaft. Er zal besloten worden over de voortgang van het reddingboottype 
1816. Er zal geen uitbreiding van de reservevloot plaatsvinden. Er zullen voor het project Kust Veilig voor diverse stranden 
reddingwaterscooters aangeschaft worden ten behoeve van strandbewaking. 
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Plan beheer rijdend materieel

Doel Ten behoeve van de kusthulpverleningstaak en strandbewaking het beheren van voertuigen, toegerust voor het vervoer 
van hulpverleners en slachtoffers en het inzetten voor zoekacties in moeilijk begaanbaar terrein. Voor het lanceren van 
reddingboten vanaf het strand speciale voertuigen ontwikkelen en beheren.
 

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 is de Ginaf-truck van Schiermonnikoog verkocht en vervangen door een dichte Unimog 1300. In Cadzand is een 
nieuwe waterdichte tractor geplaatst. De oude tractor is aan het reservematerieel toegevoegd.
Het kusthulpverleningsvoertuig van Scheveningen is in 2010 uitgevoerd met een aantal aanpassingen waarbij onder andere 
dakluiken zijn aangebracht. De rest van de KHV-voertuigen is nog niet aangepast.
Door het afbreken van cilinders bij Valentijn bootwagens van een tweetal reddingstations, is onderzoek gedaan en worden de 
hefcilinders aangepast.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 zullen de overige kusthulpverleningsvoertuigen worden aangepast.
Op Schiermonnikoog wordt onderzocht of er een aanpassing gemaakt kan worden voor het lanceren van de Atlantic 75. 
Doelstelling in 2011 is de onderhoudskosten van het rijdend materieel te verlagen.
In Katwijk aan Zee wordt een nieuwe waterdichte tractor geplaatst.
Ter vervanging van één truck wordt een Unimog 1300 aangeschaft. 
Ten behoeve van de strandbewakingstaak wordt minimaal één extra strandvoertuig aangeschaft.
De bootwagens waarvan de hefcilinders nog niet aangepast zijn in 2010 zullen in 2011 aangepast worden.

Plan onroerend goed en havenfaciliteiten

Doel Voor de stalling van reddingmaterieel en voor het samenkomen van bemanningen worden boothuizen en 
bemanningsverblijven gebouwd en beheerd. In de nieuwe ontwerpen wordt rekening gehouden met eisen op het gebied van 
bouwvoorschriften, welstand, arbeidsomstandigheden, milieu en energiebesparing.

Gerealiseerd 
2010:

Op Vlieland is nieuwbouw van een boothuis aan de haven begonnen en zal begin 2011 in gebruik worden genomen. 
Op Schiermonnikoog is eind 2010 de opdracht verstrekt voor de bouw van een boothuis bij het dorp en zijn de eerste 
voorbereidingen gestart. Op Texel is bouwvergunning aangevraagd voor vergroting van het boothuis De Koog.
Op Terschelling is een plan ingediend voor inpandige verbouwing met beperkte uitbouw voor strandbewakingsmaterieel op 
Terschelling. In IJmuiden is bij de werkplaats een walkraan geplaatst voor het te water laten van boten tot een gewicht van zes 
ton. De voorgenomen planvorming voor de bebouwing van een stuk grond naar de werkplaats in IJmuiden is uitgesteld.

Ontwikkeling 
2011:

Het drijvende boothuis van Neeltje Jans gaat voor groot onderhoud op de helling en wordt tegelijkertijd aangepast voor de 
vervanging van de Harder door een nieuwe Nikolaasklasse.
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Plan nieuw reddingboottype “Project 1816”

Doel Onderzoek en ontwerp een nieuw type reddingboot ter vervanging van de huidige 19 meter lange Arie Visser-klasse. Ontwerp 
moet rekening houden met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ontwerp moet voldoen aan de verwachte eisen voor 
milieu en arbeidsomstandigheden. Ontwerp moet commercieel interessant zijn om ontwikkelkosten terug te verdienen.

Gerealiseerd 
2010:

Eind 2009 is er een programma van eisen opgesteld voor de vervanger van de Arie Visserklasse. In samenwerking met de 
faculteit Maritieme Technologie van de TU Delft, Damen Shipyards en ontwerpbureau De Vries Lentsch zijn drie rompen als 
basismodel getekend en zijn sleeptank proeven en vrijvarende proeven gedaan met drie schaalmodellen. In 2010 zijn studies 
en onderzoeken geweest naar de aandrijving en brugindeling met de daarbij behorende apparatuur. 
De eerste planning om in 2011 het eerste schip te dopen zal niet worden gehaald. De uitgebreide en ingewikkelde technische 
engineering, mede doordat we als KNRM een breed gedragen nieuw ontwerp willen introduceren, maakt het qua tijdsplanning 
niet mogelijk. Het is nu al duidelijk dat door de uitvoerige besprekingen en onderzoeken voor de 1816, de KNRM in zijn geheel 
hier veel voordeel van heeft. Op het gebied van veiligheid, procedures maar ook techniek zijn er zichtbare verbeteringen voor 
KNRM breed toepasbaar.
 

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 zal een keuze gemaakt worden welke rompvorm de 1816 zal krijgen. In het eerste kwartaal van 2011 zal ook een 
mock-up van de opbouw gemaakt worden, In deze mock-up  zullen de verschillende brugindelingen gepresenteerd worden 
waarna de KNRM de keuze zal maken aangaande indeling en apparatuur. Het streven is om in het tweede kwartaal de 
engineering van de 1816 klaar te hebben, zodat er in vervolg hierop een tender uitgeschreven kan worden. Begin kwartaal 
drie zal dan de aanbesteding van de 1816 plaatsvinden zodat er in 2012 met de 1816 proefgevaren kan worden. 

Plan KNRM-strandbewaking “Project De Kust Veilig

Doel Onderzoek de wenselijkheid en haalbaarheid van een rol voor de KNRM in strandbewaking langs de Nederlandse kust om een 
optimale inzet van vrijwilligers en materieel te bereiken en een efficiënte hulpverlening op het water.

Gerealiseerd 
2010:

Mede naar aanleiding van verzoeken vanuit de Veiligheidsregio Noord Holland Noord en diverse gemeenten heeft de KNRM 
in 2009 en 2010 onderzoek gedaan. Het project heeft als pilot gefunctioneerd op Terschelling. Na evaluatie van de pilot is 
besloten het project nog een jaar voort te zetten. In de gemeente Bergen is in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland, 
de drie locale reddingsbrigades, de gemeente Bergen en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord onderzocht hoe de 
onderlinge samenwerking vorm kan krijgen. Dit project is afgerond.
 

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 wordt strandbewaking op Terschelling voortgezet en mogelijk uitgebreid naar andere Waddeneilanden. Het 
projectteam, drie medewerkers uit de bestaande formatie, wordt met één medewerker uitgebreid.



70 KoninKlijKe nederlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

Reddingboot dekking ruim binnenwater

Binnen 30 minuten na alarmering elke positie op 
het ruime binnenwater met een reddingboot te 
bereiken (in het werkgebied van de Nederlandse 
Kustwacht).
Berekeningswijze: gebaseerd op berekeningen 
in het rapport Ruim Binnenwater van de KNRM 
(2006).

Norm: 100%
Streef: 100%
2010: 90,5%
2009: 90%
2008: 87%
2007: 85,5%

Beleid 2011
Vlootplan ontwikkelen voor IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.
Zie ook:
Vlootplan ruim binnenwater  
Gelieerde reddingsbrigades

Ontbrekende dekking ruim binnenwater

De ontbrekende 9,5% in de dekking wordt veroorzaakt door de gebieden:

Dollard (oost) 1,50% Vanwege grote ondiepte niet oplosbaar. 

Wantij Rottummerplaat 1,50% Vanwege grote ondiepte niet oplosbaar.

Zwarte Meer 0,50% Geen KNRM dekking, wel door brandweer Zwartewaterland

Nuldernauw en Wolderwijd 0,50% Geen KNRM dekking, wel door brandweer Harderwijk en brandweer Nijkerk

Lelystad (Markermeer) 1,00% Geen KNRM dekking

Krammer en Volkerak 1,50% Geen KNRM dekking, wel door bergingsmaatschappij

Oosterschelde oost 3,00% Geen KNRM dekking

Plan reddingvloot IJsselmeer, Markermeer, Randmeren

Doel Door herstructurering van reddingstations en gelieerde reddingsbrigades langs het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren, 
zorgen voor een efficiëntere verdeling van reddingboten en gereddencapaciteit en een volledige dekking conform de indicator 
voor de dekking ruim binnenwater.

Gerealiseerd 
2010:

Planvorming beschreven. Het feitelijke onderzoek wordt gedaan in 2011. Geplande proefneming bij slecht weer met 
verschillende reddingboten, bestemd voor ruim binnenwater, is in 2010 niet gedaan en doorgeschoven naar 2011.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 zal onderzocht gaan worden wat de beste indeling kan zijn van reddingstations en gelieerde reddingsbrigades met 
de daarbij behorende middelen. In dit project zal vooral gekeken worden naar de mogelijke verplaatsing en vervanging van de 
huidige reddingsmiddelen. Streven is om bij dit onderzoek voor de ergonomie en toekomstige milieu- en veiligheidseisen van 
reddingboten de ervaringen opgedaan met het project 1816 mee te nemen. 
 

Gereddencapaciteit ruim binnenwater

Binnen 1 uur en 3 kwartier na alarmering op 
elke positie op het ruime binnenwater aanwezig 
kunnen zijn met een totale gereddencapaciteit 
van 25, 50,100 of 200 afhankelijk van het 
risicoprofiel van het gebied.
Berekeningswijze: 
gebaseerd op berekeningen in het rapport Ruim 
Binnenwater van de KNRM (2006).

Norm: 100%
Streef: 100%
2010: 100%
2009: 100%
2008: 98%
2007: 95%

Beleid 2011
Vlootplan ontwikkelen voor IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.
Zie ook:
Vlootplan ruim binnenwater  
Gelieerde reddingsbrigades
Plan reddingboot voor ruim binnenwater
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Plan gelieerde reddingsbrigades

Doel Reddingsbrigades met een SAR-taak, die gelijkwaardig is aan de KNRM-taken, onder voorwaarden van beschikbaarheid en 
opleidingsniveau, ondersteunen met kennis en financiële middelen, teneinde de reddingcapaciteit in het werkgebied van de 
kustwacht te vergroten.

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 is de dekking van het ruim binnenwater verruimd door ook de beschikbaarheid van de gelieerde reddingstations mee 
te rekenen. Hierdoor is het Hoornse Hop toegevoegd aan de gedekte gebieden.
In 2010 is ongepland Medemblik als gelieerd reddingstation toegevoegd. 
Er zijn gesprekken gevoerd met de reddingsbrigades in Naarden en Hellevoetsluis, die nu onderzoeken of ze aan de eisen van 
de KNRM kunnen voldoen. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Lelystad, die heeft aangegeven graag een KNRM-
reddingstation binnen de gemeente te hebben, maar geen reddingsbrigade heeft, die voldoet aan de KNRM eisen.

Ontwikkeling 
2011:

Gesprekken met reddingsbrigades worden voortgezet en mogelijk omgezet in een gelieerde status. In het vlootplan 2015 – 
2025 wordt onder andere gekeken naar de dekkingsgraad op het IJsselmeer en Zeeuwse stromen. Een eventuele uitbreiding 
van gelieerden of toevoeging als KNRM-reddingstation kan op verzoek van reddingsbrigades in overweging worden genomen.

Plan reddingboot voor ruim binnenwater

Doel Door toevoeging van een nieuw type reddingboot voor het ruime binnenwater streven naar standaardisatie en 
kostenbesparingen. Door een reddingboot te ontwikkelen met meer dekruimte, zorgen voor aanvullende gereddencapaciteit en 
een beter platform voor multidisciplinaire inzet.

Gerealiseerd 
2010:

In 2009 is de keuze gemaakt voor het reddingboottype Nikolaas. In 2010 hebben de reddingstations Veere (Oranje) en Elburg 
(Evert Floor) een nieuwe reddingboot van het type Nikolaas gekregen. Eind 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden met de 
vier reddingstations waar een Nikolaas-klasse is gestationeerd, om er voor te zorgen dat de volgende boten nog beter aan de 
eisen van de bemanning kunnen voldoen.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 worden twee nieuwe Nikolaas-klasse reddingboten aangeschaft. De planning is om er één te plaatsen op 
reddingstation Neeltje Jans, waarbij de boot uitgevoerd zal worden met twee motoren in plaats van de tot nu toe gebruikelijke 
enkele motor. Deze uitvoering is gewenst omdat deze boot ingezet zal worden in de buurt van de stormvloedkering 
Oosterschelde, waar veel stroming staat en bij storing van een aandrijflijn dan nog de mogelijkheid bestaat om de boot met 
bemanning in veiligheid te brengen.
De tweede boot wordt waarschijnlijk geplaatst op het gelieerde station Medemblik, waar de reddingboot in 2010 door 
vandalisme in vlammen op ging. 
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Operationele incidenten

Het aantal incidenten van nautisch 
operationele aard per 5.000 vaaruren 
(met schade aan materieel).
Berekeningswijze: 
incidenten/(vaaruren/5.000).

Norm: max. 2 incidenten per 
5.000 vaaruren
Streef: 0
2010: 9,4
2009: 2,1
2008: 2,6
2007: 10,5

Beleid 2011
Het voorkomen en terugdringen van operationele incidenten door goede 
opleidingen en oefeningen en goede communicatie over de evaluatie van 
incidenten uit het verleden. 

In 2010 maakten de reddingboten 10.130 vaaruren (6.552 voor oefening en 3.587 voor acties). Als norm is gesteld dat er minder dan 1 incident per 5.000 
vaaruren mag zijn. Het totaal aantal incidenten was 19.

Ongevallen met letsel (vrijwilligers en passagiers)

Het aantal ongevallen met letsel bij 
vrijwilligers en passagiers.
Berekeningswijze: Aantal incidenten/
(manuren/50.000) 

Norm: maximaal 1 incident 
per 50.000 manuren.
Streef: 0
2010: 1,3
2009: 2,5
2008: 3,3
2007: 2,1

Beleid 2011:
Het voorkomen en terugdringen van ongevallen door goede opleidingen 
en oefeningen en goede communicatie over de evaluatie van incidenten 
uit het verleden. 

Het meldingssysteem voor incidenten is bij de KNRM in 2009 verbeterd. Vanaf 2010 zijn daarmee betere analyses te maken. Daarmee verwacht de KNRM een 
norm te kunnen stellen aan incidenten van personele aard. De norm is voorlopig bepaald op basis van het aantal operationele manuren en het aantal gewerkte 
uren door beroepsmedewerkers.

Het aantal operationele uren in de afgelopen jaren bedroeg:

2010: 222.500 manuren
2009: 220.000 manuren
2008: 227.600 manuren
2007: 235.300 manuren
2006: 213.500 manuren

Ongevallen met letsel (personeel)

Het aantal ongevallen met letsel bij 
beroepspersoneel tijdens inzeturen t.b.v. 
de KNRM.
Berekeningswijze: Aantal incidenten/
(manuren/50.000) 

Norm: maximaal 1 incident 
per 50.000 manuren.
Streef: 0
2010: 1
2009: 0
2008: 0
2007: 0

Beleid 2011
Het voorkomen en terugdringen van ongevallen met letsel wordt 
bewerkstelligd door goede opleidingen en oefeningen en goede 
communicatie over de evaluatie van incidenten uit het verleden. 
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Plan persoonlijke veiligheidsuitrusting

Doel Het verstrekken van de beste uitrusting voor vrijwilligers om het reddingwerk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren en 
maximale bescherming te bieden onder extreme omstandigheden of levensbedreigende situaties.

Gerealiseerd 
2010:

In 2009 is begonnen met het testen van nieuwe overlevingspakken. Na een uitvoerige voorselectie zijn er twee leveranciers 
overgebleven. Beide leveranciers hebben een kleine serie testpakken geproduceerd waarmee op verschillende reddingstations, 
door de bemanningsleden, uitvoerig testen zijn uitgevoerd. In 2010 worden op diverse stations nog extra testen uitgevoerd om 
een breed draagvlak te creëren bij de gebruikers. De overlevingspakken zijn de basis van de persoonlijke veiligheidsuitrusting 
van de vrijwilligers, waardoor een juiste keuze cruciaal is om de operationele inzet en de veiligheid van de vrijwilligers te 
kunnen waarborgen.

In 2010 zijn nog geen pakken aangeschaft. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er nieuwe gesprekken gevoerd met de twee 
nog overgebleven leveranciers. Eind 2010 zijn de aangepaste pakken gepresenteerd. Door de ontwikkeling van de huidige 
techniek en nieuwe uitvoeringen van personal locator beacons (PLB) heeft een nieuwe evaluatie plaatsgevonden.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 zullen de aangepaste pakken evenals nieuwe PLB’s getest worden alvorens een keuze te maken. De nieuwe 
overlevingspakken zullen dan gefaseerd ingevoerd gaan worden.

Plan interne communicatie operationeel

Doel Tijdige, complete en gerichte interne communicatie naar de vrijwilligers over belangrijke KNRM ontwikkelingen.

Gerealiseerd 
2010:

Reguliere informatie werd verstrekt door middel van een wekelijkse nieuwsbrief aan actieve vrijwilligers en een kwartaalblad 
voor personeel en vrijwilligers.
Regionaal werden bijeenkomsten belegd voor schippers, secretarissen en penningmeesters.
Alle voorzitters van de plaatselijke commissies zijn bijeen geweest in IJmuiden.
De regionale bijeenkomsten voor PR-coördinatoren zijn uitgesteld naar 2011.
De voorgenomen aanpassing van de interne website mijnKNRM is in 2010 niet gerealiseerd.

Ontwikkeling 
2011:

Organiseren van een landelijke schippersbijeenkomst met workshops om de schippers beter te informeren over:  
- ASK 
- oefenbox 
- incidentbestrijding 
- Waterrand 
- motivatie vrijwilligers.  
- opleidingsmogelijkheden vrijwilligers 
- borging van multidisciplinaire oefeningen in de  veiligheidsregio’s.
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Plan meteo gegevens

Doel Gedetailleerde weersverwachtingen beschikbaar stellen aan reddingbootbemanningen om tijdig geïnformeerd te zijn en beter 
voorbereid uit te kunnen varen.

Gerealiseerd 
2010:

In 2009 is een proef gerealiseerd met het aanmaken van de verwachtingen en het beschikbaar stellen via de website van het 
HMC Noordzee. In 2010 is de behoefte uitgesproken om voor alle voor de KNRM relevante locaties deze gegevens beschikbaar 
te stellen. Door prioriteiten elders te leggen is hier in 2010 geen invulling aan gegeven.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 zal voor de reddingstations het weerbericht beschikbaar gemaakt worden via mijnKNRM. 

Plan 4e regio reddingstations

Doel Door regionale indeling van reddingstations kunnen de operationele inspecteurs maximaal aandacht geven aan plaatselijke 
commissies, operationele inzetbaarheid, contact met veiligheidsregio’s en de kwaliteit van de hulpverlening.

Gerealiseerd 
2010:

Door de toename van het aantal reddingstations, het aantal vrijwilligers en de vraag om te overleggen met overheden en 
andere hulpverleningsorganisaties, is de werkdruk per regio dusdanig toegenomen dat de huidige opdeling van drie regio’s is 
gewijzigd naar vier regio’s. De feitelijke uitvoering van de vierde regio is in 2010 niet gestart. Wel is in het laatste kwartaal een 
vacature gesteld voor een vierde operationeel inspecteur, die werkzaam zal zijn in Zeeland/Zuid-Holland. 

Ontwikkeling 
2011:

De vierde operationeel inspecteur wordt in het tweede kwartaal 2011 aangesteld. Hierna wordt de nieuwe regio indeling van 
kracht.

Plan invoering AED’s

Doel Door het plaatsen van Automatische Externe Defibrillatoren (AED) op reddingstations en reddingboten nemen de 
levensreddende capaciteiten van vrijwilligers toe doordat bij hartfalen hulpmiddelen voorhanden zijn.
.

Gerealiseerd 
2010:

Ongepland en voortkomend uit een succesvolle reanimatie met een AED aan boord van een koopvaardijschip en tijdens 
SAIL 2010, is uit operationeel oogpunt en vanuit het maatschappelijk belang besloten tot de invoering van AED’s binnen de 
KNRM. In 2010 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot invoering en is een kwalitatief onderzoek gestart naar de 
meest geschikte AED. Dankzij een genereuze gift van het Fonds NutsOhra kon in 2010 tot aanschaf van 65 AED’s worden 
overgegaan. 

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 wordt de invoering van AED’s volledig gerealiseerd.
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Logistiek

Percentage levering van goederen aan de 
reddingstations binnen 3 weken na hun bestelling 
bij het magazijn van de KNRM in IJmuiden.
Berekeningswijze:
registratie door magazijnmeester

Norm: 90%
Streef: 95%
2010: 97,8
2009: 97,7%
2008: 97,1%
2007: 95,3%

Beleid 2011
Optimaliseren van het logistiek proces door processen en automatisering. 

Plan logistiek

Doel Levering van bestelde goederen door reddingstations en medewerkers van de technische dienst binnen drie weken na 
bestelling. Inzage in de goederenstroom voor het efficiënter inkopen van goederen en het beperken van de voorraad.

Gerealiseerd 
2010:

De logistieke module van het programma Afas/Profit is in gebruik genomen. De gehele voorraad is in Afas/Profit opgenomen, 
zodat het logistieke proces van inkoop, voorraadbeheer en uitgifte wordt verbeterd. Het systeem draagt bij aan een goed 
voorraadbeheer waardoor het mogelijk wordt om kosten per project inzichtelijk te maken. 
Optimalisatie van het proces van voorraadbeheer en uitgifte is nog niet afgerond.
Een geplande interne verbouwing om werkplaats en logistiek fysiek te scheiden is in 2010 niet gerealiseerd.

Ontwikkeling 
2011:

Optimalisatie van het logistieke proces gaat verder door aanpassingen van de software en de interne procedures.
De organisatiestructuur van de technische dienst wordt aangepast voor een betere verdeling van werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden. Door verbouwing worden werkplaats en logistiek fysiek gescheiden. De bestelprocedure logistiek en 
werkplaats wordt aangepast door het ontwikkelen van een bestelboek. De voorraad in het magazijn wordt ook financieel 
gekoppeld in Afas. Het proces van de inkoopfunctie wordt herschreven en toegepast.

Personeel aantal fte’s

Het aantal betaalde medewerkers in 
de ondersteunende organisatie en de 
beroepsschippers.
Berekeningswijze:
salarisadministratie KNRM

Norm: 50
Streef: <50
2010: 51,8
2009: 53,0
2008: 51,1
2007: 47,4

Beleid 2011: 
Anticiperend op natuurlijk verloop in het beroepspersoneelsbestand wordt 
tijdelijk het aantal fte’s maximaal 52,3 voor 2011.

 

Ziekteverzuim

Percentage ziekteverzuim onder de vaste 
medewerkers in IJmuiden en de beroepsschippers.
Berekeningswijze:
Registratie door KLM-Arbo Service

Norm: 5%
Streef: 4,5%
2010: 4,6%
2009: 8,1%
2008: 6,2%
2007: 2,3%

Beleid 2011
Actief beleid om arbeidsgerelateerd verzuim te vermijden.
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Plan beroepsformatie ondersteunende organisatie

Doel Door efficiënte inzet van beroepskrachten en vrijwilligers en constante beoordeling van hoofdprocessen en nieuwe projecten 
zorgen voor de kleinst mogelijke formatie aan beroepspersoneel, met oog voor overmatige belasting en werkdruk.

Gerealiseerd 
2010:

De voorgenomen daling van het aantal fte’s door pensionering van medewerkers is in 2010 gecompenseerd door versterking 
van de afdeling communicatie en fondsenwerving, teneinde de intensiveringsplannen voor fondsenwerving te kunnen 
uitvoeren.

Ontwikkeling 
2011:

Het saldo van vertrekkende en intredende werknemers in 2011 leidt tot een verhoging van het aantal fte’s met 0,5.
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Plan administratie en budgettering

Doel Volledige en tijdige inzage in de uitvoeringskosten en aangegane verplichtingen van de totale organisatie ten behoeve van 
accurate budgettering op het niveau van grootboekrekening, reddingstation of object.

Gerealiseerd 
2010:

De integratie van de logistieke met de financiële voorraad is nog niet geheel gerealiseerd.
De voorbereiding op een goede integratie met Profit Financieel is in november 2010 gestart en in januari 2011 is de koppeling 
tot stand gebracht.

De geplande mogelijkheid voor gebruik van Profit via het web, zodat penningmeesters van de plaatselijke commissies de server 
op afstand kunnen benaderen, is gerealiseerd. Er wordt proefgedraaid met een vijftal penningmeesters, waarna het in 2011 
aan alle penningmeesters ter beschikking zal worden gesteld.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 zullen de artikelgebonden inkopen en leveringen vanuit Logistiek via integratie met Financieel gekoppeld zijn met 
de grootboekadministratie. Dit houdt in dat met een verkooporder in Logistiek bepaald wordt welke grootboekrekening, 
reddingstation en object worden belast.
Eind 2011 zullen alle penningmeesters de gelegenheid hebben hun kwartaalrapporten direct in een uniek en afgeschermd 
dagboek in Profit in te boeken.

Plan automatisering en telecommunicatie

Doel Door een up-to-date automatiseringssysteem en telecommunicatiesysteem zorgen voor snelle werksystemen tegen relatief 
lage kosten.

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 is een plan gemaakt voor aanpassingen aan de telefooncentrale en dataverkeer, door het beschikbaar komen van een 
glasvezelnetwerk in IJmuiden.

Ontwikkeling 
2011:

Begin 2011 zal de huidige telefooncentrale worden vervangen en zal het telefoonverkeer worden ingericht voor Voice over 
IP. De hiermee gepaard gaande investering bedraagt € 12.500 met een terugverdientijd van een halfjaar. De besparing wordt 
gerealiseerd door het afschaffen van ADSL-abonnementen en InterNL-net abonnementen op de stations, respectievelijk ca. 
€ 9.600 en € 19.200, op jaarbasis.
Vooruitlopend op het plan om de drie CRM-toepassingen te bundelen in Profit is € 25.000 opgenomen als budget.
Van de huidige negen servers zijn in 2011 drie aan vervanging toe en voor 2012 zal eenzelfde aantal vervangen moeten 
worden. Er zal een strategische keuze worden gemaakt tussen vervangen en vernieuwen en tussen in-huis of outsourcen en 
met welk tijdspad.    

Plan vervoermiddelen

Doel Vervoermiddelen beschikbaar stellen aan functionarissen die buiten kantoor en werkplaats en buiten reguliere kantoortijden 
werkzaam zijn, alsmede bedrijfsvoertuigen beschikbaar stellen voor specifieke taken, zoals onderhoudswerkzaamheden en 
transport van reddingmiddelen.
 

Gerealiseerd 2010: In 2010 is conform plan één personenauto en een bestelwagen vervangen. 

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 worden twee voertuigen vervangen en twee voertuigen extra aangeschaft voor nieuwe functionarissen (4e regio 
reddingstations en operationele dienst).
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Plan herindeling kantoorruimte

Doel Door beperkte verbouwing de verschillende kantoorruimte herindelen, zodat de gewijzigde structuur van de afdeling 
communicatie en fondsenwerving en donateursadministratie plaats kan vinden.

Gerealiseerd 
2010:

Herindeling is gerealiseerd, waardoor afdelingen zijn vergroot en een extra vergader- en ontvangstruimte is gecreëerd. 
De verbouwingskosten bedroegen € 10.000.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 wordt de filmzaal/kantine heringericht waardoor de kantine van de werkplaats verbouwd kan worden tot 
kantoorruimte voor technische dienst en logistiek. 

Fondsenwerving
De KNRM heeft voor Communicatie en Fondsenwerving een aantal prestatie-indicatoren vastgesteld, die als hoofddoelstellingen gelden voor de afdeling. De 
prestatie-indicatoren worden gemeten op jaarbasis. Om ook tussentijds beter te kunnen sturen op resultaten worden evaluatiemomenten toegevoegd in de 
interne bedrijfsvoering op de afdeling.

Baten eigen fondsenwerving

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

Norm: 70%
Streef: 80%
                                    2010   2009  2008        2007
Totale exploitatielast                   12.397 12.294       15.525        13.262
Baten uit eigen fondsenwerving  7.170   7.012         9.999  8.520
Percentage dekking                      58%     57%    64%    64%

Beleid 2011
Intensivering fondsenwerving van kleine en grote bijdragen. Op termijn meer bijdragen uit sponsoring en grote schenkingen.

Donateursgroei

Percentage groei in aantal donateurs t.o.v. 
voorgaand jaar.
Berekeningswijze: 
verschil tussen aantal donateurs op 1/1 en op 
31/12 van het verslagjaar.

Norm: 3,0%
Streef: 8,0%
2010: 6,7%
2009: -9,8%
2008: 2,5%
2007: 2,2%

Beleid 2011
Gebruik van Direct Mail, evenementen en internet voor donateurswerving.

Donatiegroei gemiddelde bijdrage

Percentage groei van de gemiddelde donatie t.o.v. 
het voorgaande jaar.
Berekeningswijze: 
het verschil tussen de gemiddelde donatie in € van 
het huidige jaar en het vorige jaar.

Norm: 2,0%
Streef: 4,0%
2010: 7,0 %
2009: 5,5%
2008: 6,9%
2007: -1,2%

Beleid 2011
Inzetten op hogere instapdonatie van nieuwe donateurs. Vraag om extra 
bijdrage of verhoging van jaarlijkse bijdrage.
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Plan donateurswerving

Doel Netto aanwas donateurs minimaal 5% per jaar.

Gerealiseerd 
2010:

Aanwas in 2010 was 8.108 tegen een verlies van 3.091. Netto groei 6,7%. Deze groei is vooral gerealiseerd door de SMS-
actie die in 2010 is gestart rond SAIL 2010. Hierdoor is de drempel om donateur te worden aanzienlijk verlaagd. In 2010 
is een DM-actie op 40.000 adressen gehouden. De hoge respons rechtvaardigt voortzetting van deze actievorm. In 2010 is 
gebruik gemaakt van een TV-reclame op Discovery en Animal Planet ter ondersteuning van de SMS-actie bij SAIL 2010.

De KNRM was aanwezig bij BootHolland, Hiswa, SAIL, Hiswa te water, Wereldhavendagen en Race of the Classics.
De werving van donateurs door middel van kaartverkoop voorafgaande aan de Hiswa te water leverde 236 nieuwe redders 
aan de wal op. De beursstand is gemoderniseerd. Er is geen trekkend voertuig aangeschaft voor de verkoopwagens. Hiervoor 
wordt desnoods een voertuig gehuurd. Het kassasysteem is niet verder uitgebouwd.
Het planmatig inzetten van nieuwsbrieven voor donateurswerving  is in 2010 nog niet gerealiseerd. Na het installeren van de 
nieuwe website in december 2010, kan worden begonnen met de nieuwsbrieven.
Nieuwe websitestructuur gebouwd. Duidelijker navigatie en meer gericht op fondsenwerving.  Meer aandacht besteed aan het 
gereed maken van de website voor mobiel en online doneren, geef sms en films. Nieuwe website in december 2010 gereed op 
4 januari 2011 online.

Ontwikkeling 
2011:

De werving van nieuwe donateurs zal worden toegepast op verschillende manieren, die passen bij de verschillende 
leeftijdsklassen. Extra aandacht wordt gegeven aan digitale fondsenwerving en evenementen.
Voor kinderen wordt gebruik gemaakt van Rinus Redder, de getekende held van de KNRM. 
Het verlies van donateurs wordt geanalyseerd om te beoordelen of soortgelijk verlies in de toekomst te voorkomen is. In 2011 
volgen drie DM-acties. Hierbij wordt uitgegaan van twee geadresseerde mailings en een ongeadresseerde mailing. Nieuwe 
donateurs werven via bestaande donateurs, door het meegeven van verhalen en responsmogelijkheden, die in de familie- en 
vriendenkring kunnen worden verspreid.
Direct Respons TV zal voornamelijk als ondersteunend medium worden ingezet. Er zal op responsmogelijkheden worden 
getest. Dit wil zeggen dat er ook om andere actie dan donatie kan worden gevraagd in betreffende commercials.
In 2011 worden reddingstations bezocht om uitbreiding in vrijwilligers te zoeken voor fondsenwervende taken. Er wordt 
per reddingstation een Coördinator C&F aangesteld, die verantwoordelijk is voor het aansturen van een PR-coördinator, 
webbeheerder, bunkerbootbeheerder, fondsenwerver enzovoorts. 
In 2011 wordt gestart met Direct Mail in regio’s rond reddingstations en wordt een proef gedaan met collecteren.
In 2011 zal de KNRM zich op de watersportevenementen meer gaan richten op donateurwerving en SMS donaties. 
Donateurwerving rond de evenementen zal gedeeltelijk digitaal gaan plaatsvinden in combinatie met kaartverkoop 
voorafgaand aan de evenementen.
E-mailings worden zo veel mogelijk gepersonaliseerd. De inhoud is toegesneden op de ontvanger. 
Alle e-mailnieuwsbrieven dragen bij aan het gewenste imago. 
De email zal worden ingezet om naast het analoge contact een digitale contactlijn te laten ontstaan. Dit ter voorbereiding op 
een situatie waarin steeds minder door middel van traditionele kanalen gecommuniceerd zal worden.
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Plan groei donaties, schenkingen en nalatenschap

Doel Gemiddelde jaarlijkse bijdrage van Redders aan de wal verhogen van € 30 naar € 32 in 2010 en € 37,50 in 2015.
Het aantal nalatenschappen in één jaar aan de KNRM verhogen naar 70 in 2015.

Gerealiseerd 
2010:

Gemiddelde bijdrage Redder aan de wal in 2010 € 32,06. Er is geen gesegmenteerde vraagstelling gedaan voor verhogen 
van de bijdrage, wel is bij iedere mailing een extra donatieverzoek gedaan. Om de gemiddelde bijdrage te verhogen is bij de 
werving van incassodonateurs ingezet op een startbedrag van € 5 per maand.
Het aantal ontvangen nalatenschappen in 2010 was 51 (25 erfstellingen en 26 legaten). 
In 2010 werden vier voorlichtingsavonden voor donateurs georganiseerd over nalatenschappen.

Ontwikkeling 
2011:

De nieuwe fondsenwervende methoden moeten ingebed worden in de afdeling en vormen de resultante van de 
fondsenwervende acties voor donateurs, zoals de standaard betalingsverzoeken, de extra gift verzoeken gekoppeld aan een 
project, periodieke schenkingen, loffelijke initiatieven, etc. Door middel van verdere uitbouw van de erfrechtavonden op 
reddingstations zullen meer mensen worden benaderd om de KNRM mogelijk in de nalatenschap op te nemen. In 2011 zullen 
acht specifieke mailings worden verzonden over  notariële schenkingen en nalatenschappen ten gunste van de KNRM. 

Plan projectfinanciering en sponsoring

Doel Structureel meer projecten laten financieren door één grote schenker. Duurzame en profijtelijke samenwerkingsrelaties 
realiseren tussen de KNRM en organisaties en instanties die tot inkomsten en waardevolle exposure leiden. Bedrijven de 
mogelijkheid bieden hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven.

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 zijn 15 positieve reacties ontvangen met een totale waarde van ongeveer € 355.000. Enkele aanvragen zijn nog in 
behandeling. Financiers worden gedurende het verloop van een project op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Lopende 
sponsorcontracten werden onderhouden met Boskalis, Venturn, PON-Holding en Oranje Casino. 

Ontwikkeling 
2011:

Bedrijven kennis verschaffen over de mogelijkheden tot sponsoring van activiteiten van de KNRM. Evalueren met bestaande 
sponsors en schenkers uit het bedrijfsleven over de gezamenlijke activiteiten om de sponsorprestaties te verbeteren. 

Plan donateursadministratie

Doel Een up-to-date adressenbestand van donateurs en relaties, waarmee fondsenwerving wordt uitgevoerd en geanalyseerd.

Gerealiseerd 
2010:

Er is nog geen koppeling gemaakt tussen Charibase en een beveiligde mutatiepagina op internet. Mutaties gebeuren nu 
handmatig na ontvangen adreswijzigingen. 

Ontwikkeling 
2011:

Onderzocht zal worden of de donateuradministratie geïntegreerd kan worden in andere software, die de KNRM 
gebruikt, zoals Profit.
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Plan Reddersgala

Doel Door middel van een benefietgala fondsen werven voor het Reddersfonds, waaruit kosten die gemaakt worden voor 
vrijwilligers worden betaald.

Gerealiseerd 
2010:

Er is geen alternatief gala ontwikkeld, maar voortgebouwd op het bestaande concept. Het Reddersgala 2010 werd 
gehouden op vrijdag 10 december. De opbrengst was bijna € 280.000.

Ontwikkeling 
2011:

Er zal met betrekking tot het Reddersgala worden gekeken naar het alternatief concept om de aantrekkelijkheid om te 
participeren door het bedrijfsleven te vergroten.

Plan merchandising

Doel Door verkoop van producten in samenwerking met een derde partij, zorgen voor naamsbekendheid en inkomsten voor 
de KNRM.

Gerealiseerd 
2010:

In samenwerking met Telstar Trading zijn producten verkocht en is een zomer- en wintercollectie kleding van het merk 
ResQ verkocht. Er zijn geen nieuwe producten toegevoegd aan de Rescue Me collectie.
De jaarlijkse kerstkaartenactie van de KNRM had een omzet van bijna € 180.000,-.

Ontwikkeling 
2011:

Telstar Trading heeft een zomercollectie samengesteld voor 2011. Naar uitbreiding van de productenlijn wordt 
onderzoek gedaan. Er bestaat onzekerheid over voortzetting van de samenwerking met Telstar Trading. Voor 
reddingstations zijn artikelen ingekocht ter ondersteuning van fondsenwervende activiteiten.

Plan Sail 2010

Doel Door middel van deelname aan SAIL zorgen voor maximale aandacht en fondsenwerving voor de KNRM, als goed 
doel van het evenement.

Gerealiseerd 
2010:

Bijna 300 vrijwilligers hebben zich in de week van Sail bezig gehouden met activiteiten voor de KNRM. Via 
donateurswerving en de SMS-actie werden 7980 donaties via SMS ontvangen en 257 nieuwe Redders aan de wal 
ingeschreven. De KNRM collecteerde met vrijwilligers en bracht € 28.000 bijeen.
De zichtbaarheid van de KNRM was groot, mede door de ligplaats die de 18 oude en nieuwe reddingboten hadden 
gekregen voor het Muziekgebouw aan ’t IJ.

Ontwikkeling 
2011:

Contact houden met de organisatie van SAIL 2015 om de voorwaarden waaronder de KNRM participeert in Sail 2015 
te herzien en bespreekbaar te maken.
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Communicatie
Waarderingscijfer

Waarderingscijfer op basis van enquête en 
berekening door de Mediad Charibarometer.
Berekeningswijze:
Mediad Charibarometer

Norm: 7,0
Streef: 8,0
2010: 8,3
2009: 8,1
2008: 8,0
2007: 8,1

Beleid 2011: intensiveren van gebruik digitale en gedrukte media voor 
free publicity en geplande fondsenwervende acties.

Naamsbekendheid

Bekendheidspercentage als goed doel op basis 
van enquête en berekening door de Mediad 
Charibarometer.
Berekeningswijze: 
Mediad Charibarometer.

Norm: 5,0
Streef: 5,4
2010: 4,8
2009: 5,1
2008: 4,6
2007: 4,8

Beleid 2011: intensiveren van gebruik digitale en gedrukte media voor 
free publicity en geplande fondsenwervende acties.

Plan naamsbekendheid en waardering

Doel Verhogen van de naamsbekendheid gemeten naar de Charibarometer van Mediad naar 5,4. De waardering voor de KNRM 
hoger dan 8,0 houden.

Gerealiseerd 
2010:

In 2010 werd een bekendheid van 4,8 en een waardering van 8,3 behaald. Artikelen in de media zijn hoofdzakelijk reactief tot 
stand gekomen. Monitoring geschiedt door middel van Google-alerts.
Contacten onderhouden en nieuwe database ingericht in CIS. Geen actieve uitbouw van persnetwerk in 2010. Ftp-server 
geïnstalleerd voor mediabestanden.
In 2010 zijn advertenties geplaatst voor erfrechtbijeenkomsten, belastingadviesgidsen, notarisalmanakken, veiligheidsregio’s, 
vacatures, wervingsacties van SAIL 2010 en diverse stoppers in periodieken.

Ontwikkeling 
2011:

Het meetinstrument Charibarometer geeft onvoldoende inzage in de gevolgen van specifieke KNRM-naamsbekendheidsacties 
in kortere perioden. In 2011 zal gewerkt worden met een extra monitor. Charibarometer onderzoekt de populariteit van de 
goede doelen bij diverse doelgroepen. Het geefgedrag in Nederland wordt bestudeerd door de VU via het grootschalige 
onderzoek ‘Geven in Nederland’. Charicom-Heliview onderzoekt onder meer de betrokkenheid van donateurs bij de doelen.
Met het inschakelen van lokale PR-coördinatoren en webmasters zorgen voor wekelijks media-aandacht voor de KNRM. Drie 
keer per week nieuwsbericht op website KNRM. 
Stakeholders per doelgroep vier keer per jaar bericht en pro-actief berichten maken over aanstaande gebeurtenissen binnen de 
KNRM. Persnetwerk uitbouwen en gepland nieuws verspreiden. Nieuws over reddingen tijdens wachtsperiode uitbrengen in 
samenwerking met Kustwacht. Ftp-server inrichten voor up- en downloads van films. Huis-aan-huis weekbladen en uitgeverijen 
in kaart brengen. Uitbouwen van de website met nieuwe subdomeinen. Gebruik maken van de verkregen Google Grant om de 
vindbaarheid van de KNRM op internet te vergroten.

Klachten

Het aantal ingediende klachten aangaande het 
beleid, de uitvoering van het reddingwerk en de 
fondsenwerving van de KNRM.
Berekeningswijze: 
het totaal van de maandelijkse 
klachtenregistraties.

Norm: 80
Streef: 60
2010: 74
2009: 78
2008: 994*
2007: 67
*door fout in mailing

Beleid 2011: een goede klachtenregistratie moet zorgen voor inzage 
in veel voorkomende klachten, opdat actie ondernomen kan worden ter 
voorkoming van deze klachten.
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Plan interne communicatie

Doel Beter en sneller geïnformeerde vrijwilligers en medewerkers.

Gerealiseerd 
2010:

Bezoek op mijnKNRM is nog onvoldoende gestegen. Met de lancering van de nieuwe website in januari 2011wordt intern 
stationsnieuws naar mijnKNRM gestuurd.
Voor medewerkers op de hoofdvestiging wordt maandelijks een lunchbijeenkomst georganiseerd waar de afdelingen nieuwe 
ontwikkelingen kunnen presenteren en waar vragen beantwoord worden over beleidszaken.
MS Projects implementeren. Vasthouden aan communicatiekalender. Beslisboom gebruiken voor nieuwe ideeën.
MS Projects zal eind 2010 worden ingevuld voor planning 2011.

Ontwikkeling 
2011:

Stopzak en nieuwsbrieven (weeknieuws) herzien en nieuw inhouds- en verspreidingsplan ontwikkelen. Samenwerking 
zoeken met de oud-reddersvereniging Moed,Volharding en Zelfopoffering.

Plan vrijwilligers voor C&F

Doel Vrijwilligers werven voor specifieke communicatie- en fondsenwervingstaken, die geen dagelijkse aandacht vergen, maar wel 
ondersteunend zijn in de uitvoering van C&F.

Gerealiseerd 
2010:

Er zijn inmiddels vrijwilligers actief voor het geven van lezingen over de KNRM. Tijdens SAIL zijn 300 vrijwilligers actief 
geweest. Een deel is vastgelegd in de database om later opnieuw ingezet te worden. Er is nieuw wervingsbeleid gemaakt 
voor 2011. Werving via internet of via bekende relaties. Werving uitsluitend op basis van een profielschets en competenties.

Ontwikkeling 
2011:

Begeleiders zoeken om actieve vrijwilligers te begeleiden. Vrijwilligerstaken in kaart brengen en functievoorwaarden daaraan 
koppelen.

Jeugdplan en Rinus Redder

Doel Door het gebruiken van de stripheld Rinus Redder zorgen voor een jonge groep supporters van de KNRM. Rinus Redder 
symboliseert de vrijwilligers die vroeger en nu actief waren en zijn bij de KNRM.

Gerealiseerd 
2010:

Voor uitbreiding van de naamsbekendheid onder de jeugd tot ca. 12 jaar is enkele jaren geleden begonnen met de 
ontwikkeling van Rinus Redder, als mascotte van de KNRM.
Voor SAIL 2010 zijn van Rinus Redder twee levensgrote mascottes gemaakt. Deze kunnen bij evenementen worden ingezet. 
Tevens zijn fotoborden en diverse uitdeelartikelen gemaakt tegen lage kosten in hoge oplagen.

Ontwikkeling 
2011:

In 2011 vult Rinus Redder de kinderpagina’s op de KNRM-website en de spreekbeurtpakketten. In overleg met Tekenteam 
(creatief eigenaar) en afhankelijk van budgetten wordt in 2011 het karakter verder uitgebouwd.
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Financiële aspecten van de jaarplannen
Doelbestedingspercentage van de lasten

Het percentage van de lasten dat rechtstreeks is 
besteed aan de doelstelling.
Berekeningswijze: 
besteding aan de doelstelling : totale lasten 

Norm: 80%
Streef: 85%
2010: 77,3%
2009: 80,7%
2008: 81,1%
2007: 84,1%

Beleid 2011: ongewijzigd streven naar minimaal 85% van de lasten 
besteed aan de doelstelling.

Doelbestedingspercentage van de baten
gecorrigeerd voor baten uit beleggingen

Het percentage van de baten, exclusief baten uit 
beleggingen, dat besteed is aan de doelstelling.
Berekeningswijze: 
besteding aan de doelstelling : totale baten 
minus baten uit beleggingen

Norm: 100%
Streef: 100%
2010: 121,7%
2009: 134,8%
2008: 122,9%
2007: 127,9%

Beleid 2011: Iedere gedoneerde euro komt volledig ten goede aan het 
redding- en vrijwilligerswerk.

Kosten fondsenwerving

Het percentage van de baten dat is besteed aan 
kosten t.b.v. fondsenwerving.
Berekeningswijze: kosten fondsenwerving 
: baten uit fondsenwerving.

Norm: 25%
CBF keur
Streef: 15%
2010: 24,2%
2009: 19,3%
2008: 16,5%
2007: 12,1%

Beleid 2011: tot en met 2012 wordt de interne norm van 15% 
verruimd naar 25% (CBF-norm) om extra fondsenwervingsinspanningen 
mogelijk te maken.

 

Kosten beheer en administratie

Het percentage van de lasten dat is besteed aan 
beheer en administratie.
Berekeningswijze: 
kosten beheer en administratie: totale lasten.

Norm: 7%
Streef: 6%
2010: 7,2%
2009: 6,7%
2008: 6,3%
2007: 6,2%

Beleid 2011: ongewijzigd streven naar 6% met behoud van kwaliteit 
van de ondersteuningsorganisatie.

Duurzaam beleggen

Percentage duurzame beleggingen.
Berekeningswijze: 
op basis van criteria die door de KNRM zijn 
bepaald voor vermogensbeheerder.

Norm: 90%
Streef: 100%
2010: 87,5%
2009: 80%

Beleid 2011: met vermogensbeheerders wordt gestreefd naar 
maximale duurzaamheid in 2015.

Rendement op vermogen

Percentage rendement op het belegd vermogen, 
noodzakelijk voor de instandhouding van het 
vermogen en het aanwenden van het resultaat 
ter dekking van de exploitatielast.
Berekeningswijze: 
opgave vermogensbeheerder 

Norm: 6%
Streef: >6%
2010: 7,0 %
2009: 16,6%
2008: -24,0%
2007: 2,2%

Beleid 2011: gestreefd wordt naar een resultaat (rendement en risico) 
op het belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat zien. 
De KNRM hanteert een langjarig (10 jaar) gemiddelde streefopbrengst op 
de beleggingen van minimaal 6%.
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KNRM reddingen en hulpverleningen 2010

 2010 2009 2008 2007  Vaargebied 2010 2009 2008 2007
Totaal acties 1880 2029 1922 1795  Noordzee 651 655 645 597

Totaal geredden 3356 3365 3259 3419  IJsselmeer/Markermeer 459 467 443 452

Totaal dieren 56 89 82 60  Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 350 353 333 291

      Waddenzee 248 330 310 262

Gem. aantal reddingacties per dag 5,1 5,6 5,3 4,9  Randmeren 108 137 125 116

      Overig 64 85 65 77

Aard actie           

Hulpverlening/redding 1555 1674 1586 1552  Vaargroep     
Zoekactie 153 223 195 140  Watersport 1396 1447 1379 1307

Loos alarm (geen zoekactie) 64 45 49 32  Beroepsvaart 207 224 250 222

Medische evacuatie 64 52 82 65  Diversen 277 328 293 266

Stoffelijk overschot bergen 9 6 10 6       

Gewondenvervoer strand 35 29  0 0  Actie ten behoeve van     
      Kajuitzeiljacht 721 748 694 628

Patientenvervoer waddeneilanden      Motorkruiser 169 198 154 169

Ameland Ballumerbocht 123 127 94 113  Windsurfer/kitesurfer 125 179 92 156

Schiermonnikoog 40 33 57 44  Visserij 70 88 101 75

Terschelling-West 56 62 40 40  Open motorboot 102 70 87 70

Vlieland 4 20 18 19  Open zeilboot 58 65 65 67

Lauwersoog 1 0 1 2  Open catamaran 45 50 48 63

Den Helder 0 2    Zoekactie 46 69 63 62

Totaal 224 244 210 220  Sportvisboot 86 62 65 51

      Binnenvaart 18 8 27 40

Radio medische consulten 753 715 729 626  Charterschepen 37 40 46 35

Duur van de actie      Zwemmer 29 68 29 32

minder dan een half uur 187     Zoekactie n.a.v. vermist persoon 25 39 39 24

30-60 min 367     Koopvaardij 35 22 31 23

meer dan 1 uur 808     Gewondenvervoer 22 20 24 16

meer dan 2 uur 303     Gewondenvervoer strand 23  0 0 0 

meer dan 3 uur 110     Dieren 6 12 18 13

meer dan 4 uur 50     Kano 12 11 9 13

meer dan 5 uur  55     Sleepvaart/berging 10 12 6 8

      Kajuitcatamaran 14 13 9 6

> 20 acties per dag acties     Veerboot 2 0 0 5

zondag 15 augustus 2010 47     Baggerschepen 2 5 2 4

maandag 23 augustus 2010 27     Bergen stoffelijk overschot 9 6 10 6

zaterdag 10 juli 2010 25     Duiker 1 3 5 2

maandag 6 september 2010 24     Wadloper (s) 2 2 3 2

zaterdag 25 september 2010 25          

zaterdag 17 juli 2010 24          

zondag 29 augustus 2010 20          
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Oorzaken (voorzover bekend) 2010 2009 2008 2007 Gevolgen (voor zover bekend) 2010 2009 2008 2007

Motorstoring 471 501 412 423  Stranding of vastgelopen 450 463 449 442

Navigatiefout 257 272 276 251  Stuurloos 221 271 211 188

Roer- of schroefproblemen 102 112 108 86  Afgedreven 128 149 164 154

Averij aan romp en tuigage 86 103 91 84  Ten anker 120 113 120 101

Slechte weersomstandigheden 59 49 61 72  Omgeslagen 62 53 70 60

Onvoldoende kennnis en ervaring 55 68 59 60  Zinkende 40 45 35 39

Ongeval aan boord 26 31 37 24  Ongeval aan boord 15 19 22 23

Aanvaring 23 16 13 23  Man overboord 18 16 25 16

Ziekte aan boord 21 19 24 21  Vermissing 46 45 39 15

Brand/explosie 24 29 17 20  Desoriëntatie 23 16 11 14

Conditie bemanning 5 7 10 12  Brand aan boord 15 20 16 5

Onzeewaardig schip 10 4 7 7       

Ongeval aan de wal 11 19 10 7  Windrichting 2010 2009 2008 2007

Paniek/angst 15 4 10 5  Noord 174 154 82 150

EPIRB alarm 3 3 0 2  Noord-Oost 309 301 260 272

Onvoldoende veiligheidsmiddelen 1 1 0 0  Oost 81 84 167 90

Ziekte aan de wal 2 6 0 0  Zuid-Oost 107 133 154 75

windkracht      Zuid 84 111 108 66

0 42 46 42 32  Zuid-West 451 535 655 532

1 144 125 101 90  West 211 337 216 221

2 333 378 284 255  Noord-West 332 249 191 313

3 370 397 386 388  Variabel 131 125 89 76

4 355 403 378 334       

5 302 223 358 304  Historisch overzicht acties gered   

6 174 93 227 238  2010 1880 3356   

7 107 27 101 101  2009 2029 3365   

8 34 6 34 29  2008 1922 3259   

9 14 0 8 19  2007 1795 3419   

10 en meer 5 1 3 5  2006 1663 3108   

Reddingacties > 7 Bft. 160 34 146 154  2005 1589 3209   

Aantal acties per maand      2004 1611 3483   

januari 40 25 52 51  2003 1517 2699   

februari 47 34 45 31  2002 1481 2994   

maart 50 71 85 80  2001 1529 2779   

april 120 166 115 197  2000 1516 2726   

mei 171 278 282 184  1824 tot en met 1999 21702 51111   

juni 212 291 194 178  Totaal acties sinds 1824 38354 82152   

juli 347 351 353 343       

augustus 416 375 349 302  

september 215 236 184 190  

oktober 143 181 142 113  

november 81 64 73 80  

december 38 29 48 46  
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Acties per provincie (incl. 
patientenvervoer) 2010 2009 2008 2007   2010 2009 2008 2007

Cadzand 16 27 26 28  Vlieland* 50 60 27 28

Breskens 53 87 75 69  West-Terschelling* 97 91 39 39

Hansweert 26 18 n.v.t n.v.t  Terschelling Paal 8 14 19 9 23

Westkapelle 26 30 28 30  Ameland-Ballumerbocht* 144 141 12 16

Veere 56 44 48 46  Ameland-Nes 23 13 9 10

Neeltje Jans 101 100 119 105  Schiermonnikoog* 87 83 63 54

Totaal Zeeland 278 306 296 253  Harlingen 49 73 52 42

Ouddorp 85 102 102 98  Hindeloopen 67 81 54 68

Stellendam 80 91 84 83  Lemmer 45 64 61 51

Dordrecht 83 64 25 n.v.t  Totaal Friesland 576 625 326 331

Hoek van Holland 33 25 32 21  Urk 57 66 80 75

Ter Heijde 31 38 32 23  Totaal Flevoland 57 66 80 75

Scheveningen 127 108 132 108  Eemshaven 16 34 22 26

Katwijk aan Zee 20 32 31 14  Lauwersoog 62 82 90 104

Noordwijk aan Zee 25 28 30 29  Totaal Groningen 78 116 112 130

Totaal Zuid-Holland 484 488 468 376  Elburg 52 53 50 51

Zandvoort 15 19 28 17  Totaal Gelderland 52 53 50 51

IJmuiden 42 33 35 38       

Wijk aan Zee 8 26 12 23  *= inclusief patientenvervoer     

Egmond aan Zee 25 24 20 25       

Petten 12 14 10 9  Drukste reddingstations     
Callantsoog 20 12 12 10  Neeltje Jans 101    

Den Helder* 45 68 72 51  Scheveningen 127    

Texel-De Koog 37 52 45 40  Ameland-Ballumerbocht* 144    

Texel-De Cocksdorp 13 9 14 5  Huizen 110    

Den Oever 28 24 36 25  Marken 116    

Enkhuizen 100 81 102 98  Enkhuizen 100    

Marken 116 116 97 88       

Huizen 110 141 107 125       

Totaal Noord-Holland 571 619 590 554       
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Overzicht toegevoegde waarde vrijwilligerswerk

Vrijwilligersfunctie
Geschat 
uurloon

Aantal 
vrijwilligers 

Gemiddeld 
gegeven tijd 

(uren)

Totaal
 uren

Totaal

Bestuurlijk
Raad van Toezicht en financieel adviseur  € 85,00 9 100 900 76.500
plaatselijke commissies € 55,00 172 175 30.100 1.655.500
adviseurs/specialisten € 55,00 13 125 1.625 89.375
Operationeel
(plv.) schippers € 30,00 169 250 42.250 1.267.500
motordrijvers € 30,00 30 250 7.500 225.000
opstappers € 25,00 640 200 128.000 3.200.000
Ondersteuning
PR-vrijwilligers € 30,00 25 125 3.125 93.750
EHBO-instructeurs € 30,00 36 75 2.700 81.000
Kantoor/werkplaats vrijwilligers € 20,00 21 300 6.300 126.000
TOTAAL 2010 222.500 6.814.625
Gemiddeld uurloon € 30,63 
* 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.

Overzicht schadebeperking door hulpverleningen KNRM in 2010

2010 waarde totaal 
Diverse beroepsmatige scheepvaart 174 125.000 21.750.000

Medische evacuaties 64 15.000 960.000

Radio medische adviezen 753 15.000 11.295.000

TOTAAL beroepsvaart en RMD 34.005.000

Zeiljachten 735 85.000 62.475.000

Motorjachten 169 45.000 7.605.000

Sportvisboten en motorboten 188 15.000 2.820.000

Catamarans en zeilboten 103 15.000 1.545.000

Surfers 125 2.000 250.000

Kano’s 12 1.500 18.000

Overige diensten 193 10.000 1.930.000

TOTAAL watersport 76.643.000

Totaal gemiddelde waarde 2010 110.648.000

Schadebeperking 2010 = 10% van totale gemiddelde waarde 11.064.800
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Uitgebreid toegevoegde waarde overzicht 2010
Expanded Value Added Statement (EVAS, by Laurie Mook, Canandian Co-operative Association)

(bedragen * e1.000)

Toegevoegde waarde Financieel  Sociaal  Gecombineerd  

Output Primair Directe diensten KNRM 11.964 1 Schadebeperking 11.065 2 23.029 3=1+2
Secundair Opleidingskosten 433 4 Vrijwilligerstijd 6.815 5 7.248 6=4+5
Totaal 12.397 7=1+4 17.879 8=2+5 30.276 9=3+6

Goederen en diensten (excl. salaris, training, kapitaalkosten) 6.582 A 6.815 5 13.397 A+5

Totaal toegevoegde waarde 5.815 B 11.065 C 16.880 D=B+C

Ratio: toegevoegde waarde/inkopen e 0,88 E=B:A e 1,62 F=C:A e 2,51 G=D:A

Verdeling toegevoegde waarde  Financieel   Sociaal  Gecombineerd
Werknemers  Personeelskosten 3.847     3.847

Vrijwilligers Training en ontwikkeling 433 433

Vrijwilligersvergoedingen 370 370

Maatschappij  Redding en hulpverlening    11.065  11.065

Organisatie Afschrijving 1.165 1.165

Bestuur & commissies (vrijwilligers)

PR & kantoor (vrijwilligers)

Financiële bijdrage van vrijwilligers

(ongedeclareerde kosten)       

Totaal toegevoegde waarde  5.815 B  11.065  16.880

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

(A)  Financiële waarde van extern gekochte goederen en services. Alle kosten, excl. salaris, belasting, trainingen, afschrijvings- en kapitaal(interest)kosten.
(B)  Financiële bijdrage aan de toegevoegde waarde.
(C)  Sociale (vrijwilligers-) bijdrage aan de toegevoegde waarde.
(D)  Totale toegevoegde waarde: de Expanded Value Added Statement (EVAS).
(E)   Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en diensten, genereerde de organisatie 0,88 financiële toegevoegde waarde. 
(F)  Voor elke euro geïnvesteerd in goederen en services, genereerden vrijwilligers 1,62 sociale toegevoegde waarde. 
(G)      Voor elke gedoneerde euro geïnvesteerd in goederen en diensten, genereerde de KNRM in totaal 2,51 toegevoegde waarde.

Aan iedere gedoneerde euro wordt e 2,51 aan KNRM-waarde toegevoegd.
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reddingstations
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19 kusthulpverleningsvoertuigen

3 waterdichte lanceervoertuigen (Seatrac)

11 waterdichte tractoren met bootwagens

48 boothuizen en bergplaatsen

14 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.

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

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

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

NIKOLAAS KLASSE
Nikolaas Wijsenbeek* 2009 Huizen
KBW 1910* 2009 Dordrecht
Oranje* 2010 Veere
Evert Floor* 2010 Elburg
In aanbouw 2011 Medemblik
In aanbouw 2011 Neeltje Jans
9,0 x 2,9 x 0,5 m, 2 x 250 pk, 34 knopen
20 geredden, 3 bemanning
(afwijkend model, gelijke afmetingen)
Harder* 1987 Neeltje Jans
Johanna Margareta* 2003 Den Oever
DRB 49 2005 Dordrecht

ATLANTIC KLASSE
John Stegers* 1994 Lemmer
Rien Verloop* 1996 Enkhuizen
Narwal 2000 Hindeloopen
Willemtje* 2003 Urk
Maria Hofker* 2004 Ameland-Nes
Edzard Jacob* 2004 Schiermonnikoog
Hendrik Jacob* 2004 Marken
Huibert Dijkstra* 2004 Vlieland
Koen Oberman* 2005 Callantsoog
Francine Kroesen* 2005 Oudeschild
Maria Paula* 2006 reserve
Griend* 2006  Ouddorp
Palace Noordwijk* 2006 Lauwersoog
Veronica* 2007 Harlingen
Neeltje Struijs* 2007 Stellendam
Corrie Dijkstra-van Elk* 2007 reserve
Baron van Lynden* 2008 Ouddorp
Dolfijn* 2008 Petten
Engelina* 2008 reserve
Hendrika Theodora* 2008 reserve
6,5 x 2,2 x 0,7 m, 2 x 70 pk, 30 knopen
12 geredden, 3 bemanning

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

* Deze reddingboten werden de KNRM geschonken.
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familie bos redders
sinds 1908

Van de familie Bos zou je kunnen denken dat ze zout water in de aderen hebben, in 
plaats van bloed. Jelle Bos is een van de plaatsvervangende schippers op Lauwersoog. 
Zijn vader zeilt op dit moment de wereld rond, zijn grootvader was kapitein op de 
grote vaart en zijn overgrootvader was vrijwilliger bij de KNZHRM op Terschelling. 
Eén van de vele families in de KNRM, waar het reddingwerk al generaties lang een  
rol speelt.

Overgrootvader Bos redde in 1908 
op Terschelling meerdere mensen-
levens bij een reddingsactie. Dat 
was nog in een roeireddingboot. 
Daarvoor ontving hij de nodige 
medailles, zowel van de KNZHRM 
als van de rederij van wie de boot 
was. Bijna honderd jaar later liet 
zijn achterkleinzoon zien dat hij uit 
hetzelfde hout is gesneden. 
Jelle Bos kan zich de stormnacht van 
1 november 2006 nog goed heugen: 
“Eerder die avond spookte het 
al erg. ’s Nachts om tien voor half 
één ging mijn pieper af. Er waren 
drie platbodems in nood. Toen we 
met onze reddingboot de haven 
uitvoeren, waren we nog enthousi-
ast: altijd mooi, zo’n storm. Ik stond 
op het voordek toen de boot een 
paar aardige schuivers maakte. Ik 
viel bijna overboord en kon me nog 
net aan de reling vasthouden. Mijn 
pak zat niet goed dicht, dus ik was 
meteen drijfnat en kreeg het al 
snel koud. En toen waren we nog 
geen mijl van de haven af… Het 
leek wel uren te duren voor we bij 
de platbodems waren. De Koning 
Willem I van Schiermonnikoog had 
er al een op sleeptouw genomen 
en wij namen nummer twee voor 

onze rekening. De terugtocht was 
een hel: windkracht 12 en gigan-
tische golven. Het leek wel alsof 
we op een duikboot zaten. Door 
de hoge zeeën en de zeer zware 
sleep wisten we niet of we voor- of 
achteruit gingen. Noodgedwongen 
moesten we hulp inroepen van de 
reddingboot Eemshaven. Ze deden 
er anderhalf uur over om bij ons te 
komen. Vervolgens zijn we tergend 
langzaam teruggevaren. Vlak bij 
de haven zagen we het complete 
havenkantoor van Schiermonnik- 
oog voorbijdrijven. Toen ik aan de 
wal stapte, was ik zo onderkoeld 
en verkleumd dat ik nauwelijks een 
telefoonnummer op mijn mobieltje 
kon intoetsen. Mijn vader belde mij 
en zei: ‘Maar goed dat je vannacht 
niet op zee zat!’ Ik maakte in 
een paar woorden duidelijk 
dat dat wel het geval was 
geweest…”

Net als de alle andere 
bemanningsleden die in die 
nacht in touw waren, kreeg 
Jelle een tevredenheidsbetui-
ging van de KNRM.  
Zo overgrootvader, zo achter- 
kleinzoon.
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De Zandvoortse roeireddingboot komt de F.H. von Lindern te hulp.

Oktober 1890
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terSchelling_5 Februari 2010_
wind z2 _inzet reddingboten arie 
viSSer, wiecher en jap viSSer-
politieK

Elk jaar verricht de KNRM ongeveer 
driehonderd zogenaamde ‘patiëntenver-
voeren’ van de Waddeneilanden naar 
de vaste wal. Het vervoer op 25 februari 
2010 was om meerdere redenen heel bij-
zonder. Slachtoffer Daniëlle Beukman en 
haar ouders waren erg blij met de samen-
werking tussen de diverse hulpdiensten. 

Op het eiland had zich een ernstig auto-ongeluk 
voorgedaan. Eén passagier – Daniëlle Beukman 
(19) uit Wijk aan Zee – was er dusdanig ernstig 
aan toe dat zij met spoed naar de vaste wal 
moest worden vervoerd. De gealarmeerde  
traumahelikopter moest in Friesland aan de 
grond blijven vanwege dichte mist boven de 
Waddenzee. Gekozen werd voor vervoer met de 
Terschellinger reddingboot Arie Visser, terwijl de 
Harlinger reddingboot de Arie Visser tegemoet 

voer, met aan boord het traumateam van de he-
likopter. Enkele maanden na dato zijn Daniëlle 
en haar ouders de redders dankbaar voor hun 
snelle en professionele inzet. 
Daniëlle: “We reden met een jeep op het strand 
toen we plots over de kop sloegen. Naar verluidt 
zijn we drie keer rondgegaan, maar bij de eerste 
klap was ik al buiten bewustzijn. Ik werd door 
het zijraam naar buiten geslingerd en belandde 
in zee.” 
Enkele minuten na het ongeval werden de  
ouders van Daniëlle door de politie op de hoog-
te gesteld. Vader Henk: “We sprongen direct in 
de auto. Tweeënhalf uur hebben we gereden 
zonder een woord te zeggen. We wisten niet 
wat we zouden aantreffen, maar hadden wel 
gehoord dat er reddingboten hadden gevaren 
en dat er een helikopter was besteld. Dan weet 
je dat het ernstig is. Om die reden heb ik het 
gaspedaal tot de bodem ingeduwd en het niet 
meer losgelaten…” 
Wat Henk en Rina in Groningen aantroffen, was 
een schim van de dochter die zij kenden. De lijst 
met verwondingen was letterlijk adembene-

mend: drie hersenkneuzingen, bloed tussen de 
hersenvliezen, inwendige verwondingen bij het 
linkeroor, uitwendig letsel aan het rechteroor, 
aangezichtsverlamming, een ingeklapte long, 
een dubbele bekkenfractuur en een gebroken 
pink. “Maar ze kon ledematen bewegen en 
was in staat te praten. Dat gaf ons hoop”, zegt 
Henk. 
Van de vaartocht met de reddingboot Arie 
Visser kan Daniëlle zich niets meer herinneren. 
Maar dat doet niets af aan de waardering die 
ze heeft voor de inzet van de bemanning. “Ik 
kende de KNRM, maar wist niet dat ze dit werk 
ook deden. Gelukkig maar. Omdat de heli niet 
vloog, was ik volledig afhankelijk van hun 
inzet.” 
Inzet die de mannen zelf het liefst bagatellise-
ren en afdoen als ‘taxiën’. Vader Henk: “Het is 
tekenend voor deze mensen. Ze zien zelf het 
bijzondere van hun werk niet in. Zij vinden hun 
eigen inzet vanzelfsprekend, terwijl die dat niet 
is. Zij hebben er mede voor gezorgd dat Daniëlle 
er nog is. De KNRM heeft voor ons een bijzon-
dere betekenis gekregen…”   

geredde daniëlle beuKman
“bij de eerSte Klap 
waS iK al buiten 
bewuStzijn”
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noordwijK_14 juni 2010_wind n5_
inzet reddingboot paul johanneS

Bas Colombijn en Annemarie Stomphorst  
varen altijd samen. Toen Annemarie op  
14 juni 2010 aan boord een ongeval kreeg 
en hulp nodig had, terwijl het schip te keer 
ging, had Bas de boel even niet onder  
controle. “Gelukkig schoot de KNRM te  
hulp. Wat een verademing.” 

Die dag besloot Bas na vier uur steken tegen de 
wind in de zeilen te strijken en de motor bij te 
zetten, zodat hij even kon bijkomen. Hij legde 
zijn scheepje voor de kust van Noordwijk aan Zee 
met de kop in de anderhalf meter hoge golven. 
Hierdoor maakte het scheepje rake klappen en 
kwam er veel buiswater over. Bas riep naar  
Annemarie of ze zijn jas wilde pakken. Dat  
was het begin van hectische en – volgens eigen 
zeggen – shockerende momenten.
Annemarie: “Ik bukte om in de kajuit Bas’ jas te 
pakken, toen plotseling de boot werd opgetild 
door een hoge zee. Ik werd gelanceerd en sloeg 
met mijn arm tegen een kastje. Ik dacht dat ik er 
dwars doorheen vloog en had direct het gevoel 
dat mijn arm eraf was”, vertelt Annemarie 
tweeënhalve maand na dato. “Dat laatste bleek 

gelukkig mee te vallen. Ik had mijn arm nog, 
maar wist heel zeker dat het niet goed zat.” 
Bas hoorde de klap vanuit de kuip en ging direct 
kijken. “Annemarie lag op de grond. Heel onge-
lukkig. Ik heb haar benen onder haar vandaan 
getrokken en kussens in haar rug gelegd. Ook 
wilde ik een mitella aanbrengen, maar dat 
mislukte telkens. Het schip ging tekeer en ik 
was onrustig. Gewoon omdat ik de situatie niet 
langer onder controle had. Mijn zeilmaatje was 
uitgevallen en ik wist niet hoe het zou aflopen. 
Annemarie zei dat ik de hulpdiensten moest 
roepen.” 
De RMD-arts stelde Bas een aantal vragen, om 
zodoende de situatie te kunnen beoordelen. 
“Dat deed de man geweldig. En toch werd ik er 
kriegelig van. Ik wilde geen vragen beantwoor-
den; er moest áctie komen. Annemarie moest zo 
snel mogelijk van boord en naar een ziekenhuis.”
Enkele minuten later zag Bas op het strand van 
Noordwijk de bootwagen komen aanrijden. “Ik 
lag twee mijl uit en kon alles zien. Het was héél 
vreemd om te bedenken dat die actie op het 
strand voor ons bedoeld was.” Volgens Anne-
marie was de reddingboot er snel. “In no time 
stonden er twee mannen in de kajuit. Twee grote 
kerels. Alles was groot. Grote laarzen, grote ves-
ten, alles. En toch was het geen moment intimi-

derend. Gewoon omdat ze zo geweldig waren. 
Zó rustig. En tegelijkertijd zó doortastend.”
Bas knikt. “Door hun aanwezigheid keerde ook 
bij mij de rust weer terug. Te meer daar zij alles 
deden, maar mij het gevoel bleven geven dat ik 
de schipper was. Ik kan het niet precies verwoor-
den, maar hun doen en laten was een verade-
ming.” Annemarie werd van boord gehaald en 
met de reddingboot naar de kust gevaren, waar  
een ambulance stond te wachten. Die bracht 
haar naar het ziekenhuis, waar meerdere breu-
ken in de arm werden geconstateerd. Bas kreeg 
gezelschap van een opstapper bij zijn terugtocht 
naar Scheveningen. “En eenmaal in Schevenin-
gen werden we door een van de Noordwijkse 
redders met de auto opgepikt en naar het Leidse 
ziekenhuis gereden. Ik bedoel maar: waar maak 
je dat nog mee?”
Toen de ergste schrik voorbij was, stuurde het  
stel een bedankbrief naar de KNRM. “Vinden 
wij niet meer dan logisch. Je wilt die mannen – 
hoe eenvoudig misschien – toch bedanken.  
Iets waar in de hectiek van de dag geen tijd  
voor was.” Het stel schrikt als ze horen dat het 
sturen van dergelijke brieven een uitzondering 
aan het worden is. “Is dat zo? Absurd! Deze 
mannen verdienen beter. Wij zullen nog vaak 
aan ze denken.”

annemarie stomphorst
“iK had direct het 
gevoel dat mijn  
arm eraF waS…”
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redder aan de wal
De donateurs van de Redding Maatschappij krijgen de benaming ‘Redder 
aan de wal’ mee. De Redders aan de wal zorgen voor een vaste inkomsten-
bron 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.

notariële schenKingen
U kunt bij notariële akte laten vastleggen dat u gedurende tenminste vijf 
jaren een periodieke uitkering doet aan de KNRM. Het jaarlijkse bedrag 
van zo’n schenking is als persoonlijke verplichting in ieder geval aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen. 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 bijvoor-
beeld de aanschaf van overlevingspakken of het onderhouden van een 
compleet reddingstation zijn. Het fonds wordt beheerd door de KNRM. Op 
deze manier kan het fonds, met de naam die u dierbaar is, lange tijd blijven 
bestaan binnen de Redding Maatschappij.

loffelijKe initiatieven
Veel donateurs van de Redding Maatschappij, maar ook 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 bunker-
bootjes 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 infor-
matie de KNRM 0255 548454 of kijk op de website www.knrm.nl.

bedrijfssponsoring
De KNRM komt graag in gesprek met bedrijven die de KNRM willen spon-
soren. 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.

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.

help de redders…

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wordt uitsluitend door 
vrijwillige bijdragen in stand gehouden. De KNRM ontvangt geen exploi-
tatiesubsidies 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.

ga naar www.Knrm.nl 
word donateur of steun de Knrm op 
één van de onderstaande manieren
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Dit jaarverslag is in omvang te klein om alle reddingen, donateurs, loffelijke initiatieven, 

schenkingen, vrijwilligersinitiatieven enzovoorts volledig te beschrijven. Daarom is slechts een 

selectie gemaakt van de artikelen die in 2010 gepubliceerd werden in het blad De Reddingboot. 

Dit laat onverlet dat de KNRM trots en dankbaar is dat zo veel mensen de organisatie en haar 

medewerkers een warm hart toedragen. 

dit is cor
Cor is net als de alle bemannings leden 
van reddingboten (op een enkele 
beroepsschipper na) vrijwilliger. 
Hij doet zijn werk gratis en voor niets 
(nou ja, hij krijgt € 1,25 per uur). 
Maar de uitrusting en de voorbereiding 
waar Cor en zijn collega’s van 
afhankelijk zijn moeten veilig en 
goed zijn. Wat hebben zij nodig? reddingvest € 250,-

Voor extra veiligheid en drijfvermogen. 

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

portoFoon € 400,-
Wordt bijvoorbeeld gebruikt als 
een opstapper is overgezet op een 
schip om contact te houden met de 
reddingboot. 

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

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

KledingpaKKet € 250,-
Naast thermo-kleding voor degene 
die op open boten varen stelt de 
KNRM ook een kledingpakket 
beschikbaar met onder andere een 
trui, fl eecejack, etc.

opleidingen ca. € 3300,-
Cor heeft een aantal opleidingen 
gedaan om onder extreme 
omstandigheden mensen te kunnen 
redden. Denk aan EHBO, een 
marifooncertifi caat, vaarbewijzen, 
kustnavigatie en een speciale 
opleidingsweek in Schotland. 

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

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

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

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

mUts € 5,- 

handschoenen € 25,- 

illu
stratie: M

arian
 Lato

u
r

rangschiKKing anBi
De KNRM is aangemerkt als een 

algemeen nut beogende instelling 

(ANBI) en valt als zodanig voor de 

betaling van schenkings- en successierechten 

onder het 0%-tarief.

cBF KeUrmerK
De Koninklijke Nederlandse 

Redding Maatschappij is houder 

van het keurmerk voor verant-

woorde werving en besteding van 

gedoneerde gelden, toegekend door het 

Centraal Bureau Fondsenwerving.
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Klaar met werK,
pieper aan
Arjen Molenaar, plaatsvervangend schipper op 

de reddingboot van Callantsoog: “Strand, water 

en boten hebben altijd mijn aandacht getrokken. 

Van jongs af aan doe ik vrijwilligerswerk voor 

de KNRM in Callantsoog. Na mijn dienstplicht 

bij het Korps Mariniers heb ik rond mijn 27e mijn 

stuurmanspapieren gehaald. Na wat jaren te 

hebben gevaren, heb ik mijn ideale baan bij het 

loodswezen gevonden als stuurman. Ik werk 

veel ‘s nachts en in het weekend, waardoor ik op 

de doordeweekse dagen veel tijd over heb voor 

vrijwilligerswerk. Dus voor mij geldt: klaar met 

werk, pieper aan.”

 

vrijwilligerswerK
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