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E.H.B.O. Vereniging Langenboom
Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant
ANBI - erkenning G-57

RSIN:

8061 90061

KvK:

4021 5995

Bestuursamenstelling:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Dhr. H.W. Hendriks
Mevr. W.M.H. Lucius
Dhr. W.J.P.M. Willems
Dhr. H.A van der Berg

Secretariaat:
Mevr. W.M.H. Lucius
Heideweg 1
5453 JZ Langenboom
ehbolangenboom@hotmail.com

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger, ze ontvangen geen beloning.
Wel kunnen ze de kosten, verbonden aan het uitoefenen van hun taak, declareren bij
de penningmeester. Ook commissieleden krijgen de gemaakte kosten vergoed.

2

E.H.B.O. Vereniging Langenboom
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.
DOELSTELLING volgens statuten:
Artikel 2.
1. 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 ruimste zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken - hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met
soortgelijke verenigingen of organisaties - door:
a. Het organiseren van cursussen in E.H.B.O. en ongevalpreventie;
b. Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en
helpsters; een doelgerichte propaganda; en al hetgeen verder voor het bereiken
van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.
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E.H.B.O. Vereniging Langenboom

Uitgeoefende activiteiten 2012:
Organiseren nascholingslessen, 10 keer per jaar.
Organisatie buitenoefening voor Langenboom, Mill, Zeeland en Wilbertoord.
Algemene Leden Vergadering, 1 keer per jaar.
Hulp Verlenen bij evenementen, 9 maal.
Bestuursvergadering, 6 keer per jaar.
Organiseren cursus EHBO samen met verenigingen Mill, Zeeland en Wilbertoord.
Dorpenvergadering, 2 keer per jaar (met Mill, Zeeland en Wilbertoord).
Organiseren cursus Jeugd EHBO.
Reanimatie AED cursussen geven en herhalingslessen.
Fietsen voor verenigingsdag RABO.
Aanvragen onderscheidingen.
Diverse receptie`s bezoeken van zusterverenigingen.
Zorgdragen voor publicatie.
Rayonvergaderingen, 2 keer per jaar.
Algemene Leden Vergadering Koepelvereniging EHBO Noord Brabant,
2 keer per jaar.
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EHBO LANGENBOOM
Balans per
Vaste activa:
Duurzame goederen

31-12-12 31-12-11
€

1.200

Vlottende activa:
Voorraad materiaal
Rabo rek. spaar
Rabo rek crt
Kas

€
€
€
€

Totaal

€

Resultatenberekening:
Kosten

31-12-12
Kapitaal:
Algem reserve begin
Mutatie reserve boekj

€
€

6.188
594

5.461
1.290
32

Reservering materiaal

€

1.200

7.982

Totaal

€

7.982

2012

Inkopen materialen
Onkosten algemeen
Cursus AED
Cursus EHBO
Bestuurskosten
Bankkosten
Contributie Lotus
Diverse
Saldo voordeel

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.103
632
425
1.274
250
60
118
32
594

Totaal

€

4.488

2011

Opbrengsten
Contributies
Subsidie opleiding AED
Gemeente
Opleiding AED
Cursus EHBO
Giften assistentie
Materialen
Rente
Diverse

2012
€
€
€
€
€
€
€
€
€

489
238
770
320
1.678
426
260
89
220

€

4.488

31-12-11

2011

Langenboom, 25 januari 2013
Penningmeester, W. Willems
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E.H.B.O. Vereniging Langenboom
Toelichting balans:
Duurzame goederen

Boekwaarde duurzame goederen die worden gebruikt
bij lessen en bij de hulpverlening. Hierop wordt afgeschreven.

Voorraad materialen

Voorraad verband en oeffenmateriaal dat verbruikt wordt
tijdens de lessen en de hulpverleningen.

Debiteuren

Betreft vorderingen die van recente datum zijn.

Rabo rek spaar
Rabo rek crt

Betreft saldo op 31 december
Betreft saldo op 31 december

Algm reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar

Vermogen begin van het kalenderjaar
Saldo resultatenberekening boekjaar.

Lening o/g

Saldo geleend bedrag. Hierover wordt rente vergoed.

Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

Nog te betalen inkoopfactu(u)r(en) van recente datum.
Nog te betalen inkoopfactu(u)r(en) van recente datum.

Toelichting resultatenberekening:

Opbrengsten

Specificatie jaarinkomsten.

Kosten:
Inkopen materialen
Onkosten algemeen
Cursus / documentatie
Bet reiskst vergoedingen

Kosten gebruikte materialen.
Contributies, verzekeringen, automatisering, administratie enz.
Kosten opleidingen.
Reiskostenvergoedingen, aan leden, voor inzetten .

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger, ze ontvangen geen beloning.
Wel kunnen ze de kosten, verbonden aan het uitoefenen van hun taak, declareren bij de
penningmeester.
Ook commissieleden krijgen de gemaakte kosten vergoed.
Bestuursleden en ere-leden zijn vrijgesteld van contributie.
Ook kaderleden die tevens lid zijn van de vereniging zijn vrijgesteld van contributie
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