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Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.
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Doelstelling

De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen
van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke eerste
hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.
Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met
soortgelijke verenigingen of organisaties door:
•
•
•
•

het organiseren van cursussen in EHBO en ongeval preventie;
het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde
EHBO’ers.
een doelgerichte propaganda;
en al wat verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen
worden uitgevoerd. De uitvoering geschiedt door de bestuursleden conform hun
taakstelling, door andere leden en door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan
niet met een speciale functie, die dienstbaar is aan de vereniging.

Functie en namen bestuurders
Voorzitter:
Secretaris:

Mevr. S.J.T. Keukens
Dhr. A.H.G.G. van der Linden

Penningmeester:

Dhr. G.J.M. Meulepas

Bestuurslid:

Mevr. J.W.M. van Lier

Bestuurslid:

Mevr. D.H.N. Hock

Beloningsbeleid
•

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde werkzaamheden.

•

De bestuurders betalen normaal contributie. Verder worden de door bestuursleden
daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

•

Actieve leden zijn niet vrijgesteld van contributie.

•

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Uitgevoerde activiteiten
-

8 keer bestuursvergadering
1 keer algemene ledenvergadering in maart
2 keer bijwonen rayonvergadering EHBO Noord Brabant
2 keer bijwonen algemene ledenvergadering EHBO Noord Brabant
Verzorgen van 9 herhalingslessen voor onze leden (incl. reanimatie/AED)
EHBO bijstand verleend bij 46 evenementen met 602 inzeturen
Beheer website
Uitvoeren secretariaat (ledenadministratie, verlengingen, presentie e.d.)
Bezoeken verenigingen i.v.m. jubileum

Financiële verantwoording
Balans

Balans per:

31-12-

21-12-

31-12-

31-12-

2015

2014

2015

2014

Vaste activa:

Kapitaal:

Duurzame goederen

0

0

Voorraad materialen

0

0

Lening o/g

Debiteuren

0

0

Vreemd verm. Kort:

5000

5000

Crediteuren binnenl.

7875

6380

Vlottende activa:

Overlopende activa

Rabo spaarrekening
Rabo rek. courant

Totaal

Algemene reserve

Mutatie res. boekjaar

7408

5773

0

0

525

472

7875

6380

-182

135

Vreemd verm. lang:

0

2875

0

1380

Vooruit ontv. Contrib.

Totaal

124

0

Toelichting

Alle bedragen zijn in hele euro’s.
Duurzame goederen
Boekwaarde duurzame goederen die worden gebruikt bij de lessen en hulpverlening.
Hierop wordt niet afgeschreven.
Voorraad materialen
Voorraad verband en oefenmateriaal dat verbruikt wordt tijdens de lessen en de
hulpverleningen. Hierop wordt niet afgeschreven.
Debiteuren
Betreft vorderingen die van recente datum zijn.
‘Rabo rek spaar’ en ‘Rabo rek crt’
Het saldo op 31 december van de
spaarrekening en de rekening courant.
Algemene reserve
Vermogen aan het begin van het boekjaar
Mutatie res. boekjaar
Saldo resultaat boekjaar
Lening o/g
Saldo geleend bedrag. Hierover wordt rente betaald
Vooruit ontv. contrib.
Contributie ontvangen voor het volgende boekjaar.
Crediteuren binnenl.
Nog te betalen inkoopfactu(u)r(en) van recente datum.

Resultatenberekening

kosten

2015

Inkoop materialen

2014

1071

Onkosten algemeen
Bestuurskosten

Overige administratiekosten
Rabo rente rekening

Kosten herhalingslessen en hulp
Exploitatie overschot

totaal

opbrengsten

271

Subsidie, donatie, pleisteraktie

997

Contributie

2422

1776

145

398

886
118

2015

54

3656

1449

0

134

8298

5079

Evenementen

Materialen verbruik

3031

1339

507

612

2439
206

Opleidingen en herhalingen

1895

Rentes

Exploitatietekort

totaal

2014

2956
123
0

38

49

182

0

8298

5079

Toelichting

Alle bedragen zijn in hele euro’s.
Opbrengsten
Specificatie jaarinkomsten

Kosten
Inkoop materialen: Kosten ingekochte materialen.
Bestuurskosten: Kosten voor het voeren van het bestuur.
Overige admstr. Kosten: Kosten bank, verzekering en telefoon
Kosten herh. Lessen en hulpverlening: Kosten gebouw, docenten, materialen.

5

Aangesloten bij “Vereniging EHBO Noord Brabant”

