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Verenigingvoor EersteHulp bij Ongelukken"Oirschot"
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ANBI - erkenningG-57
Voorzitter:
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Mw. J.J.M.Rooijakkers
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11
5688GN Oirschot
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Penningmeester:

DhÍ. P.W.J.Schilders
De Baansteen
23
5688SB Oirschot
schilders@hccnet.nl
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KvK

812144764
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Bestuursamenstelling
:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

dhr.
mw.
dhr.
mw.
dhÍ.
dhÍ.

P. Veraa
J. Rooijakkers
P. Schilders
M. Smetsers
G. Teurlincx
F. Van de Ven

De bestuursleden
ontvangengeenvrij willi gersvergoeding.
Diversebestuursleden
stellende eigenuitrustingbeschikbaar.
Zowel bestuursleden
als commissieleden
krijgen gemaaktekostenvergoed.

Toelichtins balans:
Duurzame goederen

Voorraad materialen

Boekwaardeduurzamegoederendie worden gebruikt
bij lessenen bij de hulpverlening. Hierop wordt afgeschreven.

Debiteuren

Voorraad verband en oefenmateiaal dat verbruikt wordt
tijdens de lessenen de hulpverleningen.
Betreft vorderingendie van recentedatum zijn.

Kas
Bank (r-c)
Reserveringsrekening

Betreft saldoop 31 december.
Betreft saldoop 31 december.
Betreft saldoop 31 december.

Crediteuren binnenland

Nog te betaleninkoopfactu(u)r(en)van recentedatum.

Toelichting resultatenberekenins:
Opbrengsten
Kosten:
Lidmaatschappen
Cursus/ documentatie
Inkopen materialen
Oefenavond
Vergaderingen
Administratieve kosten
Attenties/ geschenken

Specificatiej aarinkomsten.

Contributie / jaarlijkse bijdrage EHBO Noord-Brabant en Kamer
van Koophandel.
Kosten opleidingen.
Kosten gebruikte materialen,o.a. inkoop en reparatie.
Vergoeding instructeursen onkostenvergoedingen.
Kostenjaarvergaderingen vergoedingbestuurslid voor huisvesting bij
bestuursvergaderingen.
Alle administratiekosten,o.a. inkoop kantoormateriaal.
Binnen de verenigingvoor jubilarissenen zieken,presentjevoor ledendie
collecterenvoor de pleisteractieen buiten de vereniging voor evenementen
op uitnodiging zoalsjubilea / recepties.

Bestuursledenen commissieledenkrijgen eenvergoedingvoor gemaaktekosten.
Actieve leden zijn niet vrijgesteld vun contributie.

Verenigingvoor EersteHulp bij Ongelukken"Oirschot'
Balans:

r:
Vaste activa:
Duurzame goederen

3t-12-12 3l-t2-tl

2 .4 4 6

3 .956

Vlottende activa:
Voorraad materialen
Debiteuren
Kas
Bank (r-c)
Reserveringsrekening
Totaal:

a
J

Cursus/ documentatie

+ Materialen
5 Oefenavond/ evenementen
6 Verzekeringen
Diploma verlengingen
8 Telefoon/ porto
9 Drukwerk
1 0 Vergaderingen
1 1 Bank
I 2 Administratieve kosten
t 3 Attenties / geschenken
t 4 Afschrijving activa

43

iy

301
607
29.483 34.434
32.273 39.149

Totaal:

39.149

Opbren
175
618
427
2 .5 6 4
3.061
83
368
328
693
384
55
624
841
2 .5 1 0

t46
697
1.011
2.649
1 .648
664
289
819

54r

Contributie(s)
Opleidingen/herhalingen
Evenementen
Materialen

1.871
2.746
1.1 5

Gemeente
Pleisteractie
Rente
Giften / donaties
Diverse opbrengsten

3.500
80
560
1.800

r.7t9

r52
3.305
2.5t9

s02
60

2.5r0
Exploitatietekort

12.730

2.100
1.530

188
155
849

Exploitatieoverschot

Oirschot,15 maart2}l4
P.W.J.Schilders
Penninsmeester

26.150
12.999

Vreemd vermogen:
iteuren binnenland

Resultatenberekening :
Kosten

I Huisvesting
2 Lidmaatschappen

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Reserveringen

12.165

Saldo

430
12.730

12.165

Vereniging voor Eerste Hulp bii Oneelukken "Oirschot"
Uitgeoefende activiteiten 2 0I 2:
Bestuursvergadering,eensin de zes weken.
Jaarvergadering,eensper jaar.
Rayonvergaderingenvan koepelorganisatieEHBO Noord-Brabant, twee per jaar.
Bezoekenvan bijeenkomstenvan verenigingen.
Onderscheidingen,beheeren uitreiken.
Beheerlogistiek management.
Beheer secretariaat.
Beheeradministratie.
Organiekebegeleiding.
Beheer en ontwikkeling automatisering.
Beheerwebsite.
BeheerledenadministratieEHBO Oirschot.
Beheer ledenadministratieEHBO Noord-Brabant.
Voeren overleg met diverseplaatselijke,regionale en landelijke organisaties.
Onderhoudenverzekeringspakket.
Organiserenen coórdinerenoefenavonden,ééntot twee per maand.
Regi stratie aanwezi gheid Ieden op oefenavonden.
Verzorgen EHBO bij evenementen,ongeveerveertig keer per jaar.
Organiserenjaarlijkse collecte("Pleisteractie")ten bate van EHBO Oirschot.

BeleidsplanVerenigingvoor EersteHulp bii Onqelukken"Oirschot"
De vereniging draagter zorgvoor dat de statutairedoelstellingennaar bestevermogen
worden uitgevoerd.De uitvoering geschiedtdoor de bestuursledenconform hun taakstelling,door andereledenen door personendie zijn toegevoegdals vrijwilliger, al dan
niet met een specialefunctie, die dienstbaaris aan de vereniging.

Doelstellingvolgensstatuten:
Artikel3:
Het doel van de vereniging is het bevorderenvan al datgene,wat kan leiden
tot voorkomingvan ongevallenen het verlenenvan verantwoordelichamelijke
hulp bij ongevallen.
Aftikel4:
De verenigingtracht haar doel te bereikenlangs wettige weg, door het
aanwendenvan alle middelen,die daartoebevorderlijk zijn.In het bijzonder
rrcht zijhaar aandachtop het bevorderenvan:
a. het organiserenvan cursussenE.H.B.O. en ongevalpreventie;
b. het organiseren
van de voortgezetteopleidingvan gediplomeerde
helpers
en helpsters;
c. eendoelgerichtepropaganda;
d. het samenwerkenmet andereverenigingenen instellingen,die werkzaam
zijn op het gebiedvan eerstehulp erVofhet voorkomenvan ongevallen
enlofop het terreinvan de gezondheidszorg.
Activiteitenplan om te kunnen voldoen aan de statutaire doelstelling:
1. Iederjaar wordt bij voldoendebelangstellingeenbasiscursus
EFIBOlreanimatie/AED
gegevenmet daaropvolgend
eencursusverbandleer.De cursusbestaatuit 14 lessen
van2 uur welke plaatsvinenop maandagavond.Aan elke cursusmogen maximaal
20 cursistendeelnemen.De cursusduurt van septembertot maart daaropvolgend.
Op het eind van de cursusvolgt een examenen een diploma-uitreiking. Voor het
organiserenvan de EHBO-cursusis iederecursusavondeenkaderinstructeuraanwezig. Ook is er iedereavond een lotusslachtofferaanwezigzodatde cursistengoede
praktijkoefeningenkunnen doen.Daarnaastzijn de nodige verbandmaterialen,sheets
en bijbehorendeattributen aanwezig,en uiteraardeencursusruimte.Voor het afnemen
van het examenzijn een afts en kaderinstructeurvan buiten de vereniging nodig, zij
wordendoor het "OranieKruis" aangewezen.
2. Om gediplomeerde
EHBO-ersde gelegenheid
te gevenhun diploma geldigte houden
perjaar waarvanéénbuitenoefeningop
organiseertde vereniging14 oefenavonden
'vaste'
eenanderelocatie dan de
cursusruimte,bijvoorbeeldbij een bedrijf. Minimaal
éénoefenavondzaI worden besteedaan ongevalpreventie.Op dezeavond wordt er
meestaleensprekeruitgenodigdvan buitende vereniging,bijvoorbeeldvan het
brandwondencentrumof een expert op het gebiedvan diabetesof epilepsie,enz.
Verder zijn voor alle oefenavondentwee kaderinstructeursen een lotusslachtoffer
aanwezig.De avondenworden door gemiddeld70 personenbezocht.Voor de

praktijkoefeningenwordt veel oefenmateriaalgebruikt. Laptop met beamer,
overheadprojector,tv en video zijn de meestgebruiktematerialen.Een grote oefenruimte van twee zalenis noodzakeliik.
a
J.

Aan doelgerichtepropagandabesteedtde vereniginghaar energieals volgt:
a. vier keerperjaar brengtde verenigingeenclubbladuit;
b.
ongeveerveertigkeerperjaar verlenenwe assistentie
bij evenementen.
Het
aantalEHBO-ers bij evenementenhangt af van verschillendefacturen, maar
varieertvan2 tot 20 EHBO-ers;
c.
eensperjaar wordt eencollectegehoudenten batevan EHBO oirschot, de
"Pleisteractie";
d.
het verstrekkenvan informatie op scholenvindt plaatsop uitnodiging.

4 . EHBO Oirschot organiseertmet enigeregelmaatthema-avonden,waarbij een spreker
uitgenodigdwordt om eenbepaaldonderwerptoe te lichten. Deze thema-avonden
zijnzowel voor eigenledenals voor anderebelangstellenden
uit Oirschottoegankelijk.
5 . Om de vereniging en haar activiteitenin goedebanente leiden wordt eensper jaar
eenledenvergadering
gehouden.Hiervoor is eengroteruimte noodzakelijk.Eensper
zesweken wordt een bestuursvergadering
gehoudenbij éénvan de bestuursleden
thuis, waarvoor eenkleine vergoedingwordt verstrektaan het betreffendebestuurslid.

6 . Rayon- en districtsvergaderingenworden vier tot vijf keer per jaar gehouden.Om
de hoogtete blijven van de activiteitenwordt hieraanop uitnodiging deelgenomen.
De chauffeurontvangteenvergoedingvoor de reiskosten.

