
Bloemendaal aan Zee, december 2020

Geachte donateur,

Waar zijn we in beland!!!
Er hangen donkere wolken boven onze kreet “het strand moet veilig zijn”.
Onze lifeguards vervullen cruciale taken voor het welzijn van eenieder die wil genieten van onze stranden,
de zee, plassen, meren en kanalen. Wij gaan voor meer veiligheid in, op en langs het water.
Maar onze reddingsbrigade houdt ook toezicht bij zeilevenementen, surfwedstrijden, strandraces, strand-
lopen, sinterklaasoptochten, jaarmarkten, Nieuwjaarsduiken, zeemijl, enz.

Het coronavirus slaat Nederland lam. Vele besmettingen en helaas vele doden zijn te betreuren.
Bij ondernemingen staat het water aan de lippen, de horeca ziet weinig toekomst en er dreigt een groot
aantal faillissementen. Scholen worden hoorndol van het kabinetsbeleid.
Gezinnen worden ontregeld omdat thuiswerken voor pa en/of ma het dagelijks leven onder druk heeft
gezet. Dagen op elkaars lip zitten, schoolgaande kinderen die weer eens onverwacht naar huis worden
gezonden. Hoe gaat dit ooit goedkomen? Gaan onze kinderen de leerachterstand tijdig inlopen?

Alle reddingsbrigades in Nederland vrezen voor het eigen voortbestaan als de corona aanhoudt.
De inkomstenderving ontstaat omdat toezichttaken vervallen door het afgelasten van trainingen, opleidin-
gen voor zwemlessen en reddend zwemmen. Zwemlessen vonden geen doorgang vanwege sluiting van de
zwembaden, maar de kosten van zwembadhuur gaan gewoon door. Al maanden is inkomstenderving aan
de orde, omdat toezichttaken ook vervallen door afgelasting van waterrijke evenementen.

Ook de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade draait op dit moment een rampseizoen. Onze exploitatie-
kosten lopen grotendeels door en de weinige diensten die wij konden doorberekenen daalden dramatisch.
De bodem van de kas komt in zicht. We bezuinigen waar we kunnen.

Hoewel er landelijk compensatieregelingen zijn, voldoen de meeste reddingsbrigades niet aan het criteria
voor het ontvangen van financiële steun. Als dit zo doorgaat en overheidssteun uitblijft, kan het serieuze
gevolgen hebben voor het toezichtniveau in de zomer van 2021. Het kan toch niet zo zijn dat de veiligheid
van badgasten in het algemeen en zwemveiligheid in het bijzonder, onder druk komt te staan.

Toch hebben wij in het korte afgelopen zomerseizoen veel diensten gedraaid door het mooie weer.
Dagelijks waren wij aanwezig op het strand en we werden zelfs verrast door het opkomende muienprobleem.
Helaas waren er aan de Nederlandse kust een paar slachtoffers te betreuren.
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Wat we beslist niet willen vergeten is om u als gulle gever nog te bedanken voor uw bijdrage in 2019
voor de aanschaf van een aantal wetsuits. U doneerde gezamenlijk bijna €. 3.600.—
Onze vrijwilligers zijn u dankbaar voor uw bijdrage.

Dit jaar willen wij met uw hulp de coronacrisis financieel overleven.
Wij zijn natuurlijk genoodzaakt om ons onderhoud te doen plaatsvinden, zij het op een lager pitje dan
normaal het geval is.
Ook hebben wij een paar grote investeringen moeten doorschuiven naar de toekomst.

Het is daarom dat wij u wederom vragen om deze donateursactie
weer te ondersteunen.

U kunt uw vrijwillige bijdrage, welke helemaal bestemd gaat worden voor onze verenigingskas,
overmaken naar rekening : NL71 ABNA 0561 3333 35 t.n.v. VBR Bloemendaal.

Gaarne vermelden : Clubkas

Voor de goede orde laten wij u nog weten dat onze Reddingsbrigade door de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ) wordt gezien. Dat houdt in dat uw bijdrage als gift voor
uw IB aftrekbaar is.

Het bestuur van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade

Ruud Cloeck,
Voorzitter
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