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Verenigingsgegevens 
 
Statutaire naam   : Vereniging Reddingsbrigade Sint Maartenszee 
Datum oprichting  : 25 september 1970 
Statutaire zetel   : Sint Maartenszee, gemeente Schagen 
Kamer van Koophandel nr. : V40634797 
RSIN/fiscaal   : 003402964 
Postadres   : Postbus 1 
Postcode / vestigingsplaats : 1752 ZG Sint Maartenszee 
 
Contactgegevens 
Telefoon strandpost  : 0224-561543 
E-mail algemeen  : info@rb-stmaartenszee.com 
Website   : www.rb-stmaartenszee.com 
 
Verenigingsbestuur 
 
Voorzitter   : Michel Sol  
Secretaris   : Marja Mulder  
Penningmeester  : Sander Kaandorp 
2de Secretaris/Penningmeester : Lia Vriesman 
Technisch commissaris Strand : Arnoud Wolthuis 
Technisch commissaris Bad: : Jur Wieringa 
Materiaal commissaris  : Ewout Katuin 
 
1 Beschrijving vereniging en samenvatting beleidsplan   
 
Het beleidsplan van Reddingsbrigade Sint Maartenszee 2020 is bedoeld voor verenigingsgebruik, 
alsmede in de toekomstvisie Reddingsbrigades van de Gemeente Schagen. Het beleidsplan is 
opgebouwd in de verschillende onderdelen van Reddingsbrigade Sint Maartenszee. In de verschillende 
delen is een beschrijving van de huidige situatie opgenomen, vervolgens ontwikkelingen met betrekking 
tot de toekomst en daar waar van toepassing zijn de voorziene knelpunten en/of adviezen aangegeven. 
Zo geeft ieder (sub)hoofdstuk een volledig beeld van de huidige en toekomstige situatie.  
 
De volgende hoofdstukken komen aan de orde: 

1. Inleiding 
2. Bestuur 
3. Opleidingen 
4. Strandbewaking 
5. Personeel en Organisatie 
6. Materiaal 
7. Samenwerking met derde 
8. Interne en externe communicatie 
9. Financiën en administratie 

 
Doelstellingen vereniging 
De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen en maatregelen te treffen in de ruimste zin van het woord 
om verdrinking en andere ongevallen in zee en op het strand te voorkomen.  
 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
de praktische opleiding in het elementair en reddend zwemmen, alsmede in het verlenen van eerste hulp 
bij ongelukken;  

a. conditietraining;  
b. het houden van cursussen en voordrachten;  
c. het stationeren van reddingsapparatuur;  
d. preventieve bewaking van zwemmers in zee 
e. informatie verstrekking badgasten 
f. andere wettige middelen die voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn. 

 
 



Reddingsbrigade Sint Maartenszee   Beleidsplan 2020 -  

2 

Visie van de vereniging 
Reddingsbrigade Sint Maartenszee is een vereniging die haar doelstellingen op een kwalitatieve goede en 
professionele manier wil bereiken. Daartoe bewaken zij op het strand van Sint Maartenszee en proberen 
zij zoveel mogelijk mensen op te leiden naar zwemmend redder. Zij stelt materiaal en personeel 
beschikbaar om bij calamiteiten op lokaal niveau het incident te bestrijden.  
 
U kunt het volledige beleidsplan opvragen via het algemene e-mail adres. 
 
2 Beloningsbeleid 
 
Beloning strandwachten in dienstbetrekking 
De strandwachten welke ingeroosterd worden gedurende openbare openingstijden gedurende het 
strandseizoen worden verloond op basis van minimumloon, plus opslagen voor dienstjaren en ervaring. 
  
Beloning vrijwilligers 
Alle andere leden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vaste vergoedingen. Gemaakte onkosten 
worden vergoed. 
 
3 Financiële verantwoording 
 
Jaarverslag activiteiten 
In ons jaarverslag doet ieder bestuurslid verslag van statistieken en bijzonderheden in het afgelopen jaar. 
Tot en met 2019 is een jaarverslag aanwezig en op te vragen bij het secretariaat via het algemene e-mail 
adres. 
 
Jaarverslag financiën 
In ons jaarverslag staat tevens het financieel jaaroverzicht. In deze paragraaf wordt een samenvatting 
weergeven voor de belangrijkste gegevens. 
 
Baten: 
De vereniging doet ter uitvoering van dienstverlenende afspraken met de gemeente jaarlijks een aanvraag 
voor subsidie. Deze bedroeg in 2019 € 79.500.  
Daarnaast ontvangt de vereniging contributies en donaties, welke totaal een bedrag van € 3.000 
omvatten. 
 
Lasten: 
De totale lasten in het laatste jaar 2019 bedroegen € 81.500. De uitgaven bevatten geen bijzondere 
posten. In hoofdlijnen bestonden de uitgaven uit: 
€ 38.000 salaris en verblijf strandwachten 
€ 6.500 algemene kosten, bestuurskosten en algemene verzekeringen 
€ 11.500 opleidingskosten en ehbo 
€ 18.500 onderhoud en brandstof vervoermiddelen en vaartuigen 
€ 7.000 huisvestingskosten 
 
 
 
 


