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Financieel jaarverslag
Vereniging E.H.B.O.-Prinsenbeek
Balans per:

31-12-12

31-12-11

Vaste activa:
Duurzame goederen

3.106

2.675

Vlottende activa:
Voorraad materialen

250

500

Debiteuren
Overlopende aktiva
Liquide middelen:
Rabo rek spaar
Rabo rek crt
Kas
Totaal:

Resultatenberekening:
Uitgaven
Afdracht contributie(s)
Attenties
Kosten cursussen/opleidingen
Scholing bestuur
Onkosten activiteiten/hulpverleningen
Bestuurskosten + jaarvergadering
Aanschaf duurzame artikelen
Onderhoud duurzame artikelen
Materialen/verbandmiddelen
Kleding e.d. leden
Verenigingskosten
Kosten bank
Afschrijving goederen + feest
Reservering jubileum
Exploitatie overschot

309

303

20.377
2.698
20
26.759

18.373
3.308
309
25.469

2012
293
1.151
7.424
-1.219
814
762
171
250
206
292
92
821
1.000
172

2011
281
729
5.895
219
792
67
407
688
91
1.354
1.000
655

31-12-12

31-12-11

Kapitaal:
Algem reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar
Bestemming jubileum

23.646
172
2.000

22.992
655
1.000

Vreemd vermogen lang:
Lening o/g

-

-

Vreemd vermogen kort:
Bank/ overlopende passiva
Bank/ overlopende passiva

23
918

24
799

Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

-

-

26.759

25.469

Totaal:

Inkomsten
Contributie lopende jaar
Contributie
Cursusgelden
Aktiviteiten/hulpverlening
Subsidie gemeente
Donaties/sponsoring
Scholing bestuur
Kleding e.d. leden
Rente spaarrekening

2012

2011

1.462
6.131
4.121
206

799
6.671
3.755
250
106

309

595

12.229

12.176

Exploitatie tekort
Saldo

Prinsenbeek, 2-1-2014
Penningmeester, E. Verschuren

12.229

12.176

Saldo

Jaaroverzicht van E.H.B.O-vereniging Prinsen van 01-01-2012 t/m 31-12-2012
Op de algemene ledenvergadering van 09-02-2012 zag het bestuur er als volgt uit:
Dhr. Cees Broos
voorzitter
Dhr. Kees Oomen
secretaris/materiaalmeester
Mevr. Elly Verschuren
penningmeester
2e secretaris
Mevr. Corry Joosen
2e penningmeester
Dhr. Leo Meeuwis
Dhr. Theo van Houten
vice-voorzitter
Mevr. Annette Wolfs
lid/activiteitencoördinator
Mevr. Susanne Fens
lid
Dhr. Patrick Meeuwis
lid/website beheerder
Adviseur/kaderinstructeur:
Dhr. Dr. O. Veldhuizen
Mevr. Drs. I. Godschalk
Dhr. Toine Wissel
Dhr. Leo Meeuwis
Mevr. Corry Joosen

arts-docent
arts-docent
kaderinstructeur Eerste Hulp en BLS/AED
kaderinstructeur Eerste Hulp en BLS/AED
kaderinstructeur Eerste Hulp (en in opleiding voor BLS/AED)

Tijdens de algemene ledenvergadering, die bezocht werd door 34 leden (incl. bestuur), werden Elly Verschuren en Leo Meeuwis herkozen.
Susanne Fens en Theo van Houten traden af en hun plaatsen werd ingenomen door Bianca Huijbregts en Ton Verwijmeren.
Bianca is zich gaan bezighouden met PR en ondersteunende taken zoals contacten met externe cursisten. Ton heeft de taak van vice-voorzitter op zich genomen.
Er waren de nodige bestuursvergaderingen en er werd deelgenomen aan de (rayon-)vergaderingen van de koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant.
Zinvolle bijeenkomsten waarbij iedereen wordt bijgepraat over o.a. het wel en wee van andere verenigingen (het bekende: ‘hoe doen jullie dat?’)
en we mogen concluderen dat we als Pr’beek een zeer actieve vereniging zijn op diverse fronten, vergeleken met sommige andere verenigingen.
De vereniging is participant in Stichting Pr’beek Hartsafe en Breda-AED-Proof en reanimatiepartner van de Hartstichting.
Begin april vond een combinatieoefening plaats met de brandweer.
Bij SBS3 waren enkele ongevalssituaties uitgebeeld met vele slachtoffers.
Een hele geslaagde oefening voor beide partijen, met natuurlijk de nodige leermomenten. Bijzonderheid bij deze oefening was het feit
dat werd stilgestaan bij het feit dat Wout Meeuwissen zich al 50 jaar heeft ingezet voor vele EHBO-activiteiten in ons dorp.
Zijn kinderen en kleinkinderen behoorden bij de oefening tot de slachtoffers.
Op de laatste herhalingsles van het seizoen waren we zeer vereerd dat we uit handen van Hans Bakker, scheidend voorzitter van stichting WinterWonderBeek,
een prachtige nieuwe reanimatiepop overhandigd kregen, met als gevolg dat later in het jaar een aantal leden van de Rotary ook de Reanimatie/AED cursus hebben gevolgd.
EHBO in groep 8 van de basisscholen onder schooltijd is weer van start gegaan op basisschool de Griffioen.
Apollo en de Horizon starten om practische reden pas in de tweede helft van het schooljaar. Iedereen krijgt nu les uit het nieuwe boekje Jeugd EHBO A van het Oranje Kruis
Op twee na, is iedereen van de basiscursus 2011/2012 geslaagd. Eén is niet competent bevonden en een tweede persoon kon door gezondheidsklachten niet deelnemen aan het examen.
Op verzoek is in het najaar van 2012 niet meer gestart met een nieuwe basiscursus, maar zal dit in januari 2013 zijn.

Er was in 2012 een druk cursusaanbod: de ‘gewone’ herhalingslessen, herhalingslessen AED/BLS voor leden,
herhalingslessen AED/BLS voor niet-leden, herhalingslessen EHAK voor leden en niet-leden, nieuwe cursussen AED/BLS,
nieuwe cursussen EHAK. Gelukkig zijn we dankzij meerdere kaderinstructeurs erg flexibel geworden en zijn we in staat om eigenlijk per omgaande bij voldoende deelnemers
weer een cursus te starten (EHAK en reanimatie/AED) en zijn in het nieuwe seizoen alle, te geven, cursussen zo evenredig mogelijk verdeeld.

Ook werd in 2012 zeer vaak gevraagd om ondersteuning bij evenementen en activiteiten. Veelal de jaarlijks terugkerende activiteiten, maar ook weer ondersteuning bij eenmalige evenementen.
Soms komt het ook voor dat de planning voor evenementen rond is en het weer dan roet in het eten gooit. De motorcross (twee weekenden) viel dit jaar grotendeels in het water/blubber.
Wederom legde WinterWonderBeek een flinke claim op de inzetbaarheid, maar dankzij velen is het toch weer gelukt, met grote dank vanuit de organisatie.
En dat het allemaal niet voor niets is, blijkt uit het zeer kordate optreden bij een hartfalen, waardoor de betreffende persoon nu weer thuis rondloopt.
We merken wel dat organisaties kritisch naar de kosten kijken en daar waar nodig het aantal uren inkrimpen. Anderzijds weten velen ons te vinden,
of via mond-op-mond reclame of via de gemeentegids of via……. Het bestuur blijft ook zeer kritisch op alle aanvragen.
Op 01-01-2012 hadden we 87 leden, op 31-12-2012 waren dat er 92 (inclusief ereleden).
Tot slot een woord van dank aan allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze EHBO-vereniging.

Vereniging E.H.B.O.-Prinsenbeek
Uitgeoefende activiteiten 2012:
Algemene ledenvergadering een keer per jaar
Bestuursvergaderingen, zes tot acht per jaar
Bezoeken rayonvergaderingen EHBO Noord-Brabant, 2 keer per jaar
Bezoeken algemene ledenvergaderingen EHBO Noord-Brabant, 2 keer per jaar
Organiseren van oefening i.s.m. Vrijwillige Brandweer Prinsenbeek
Organiseren van nieuwe basiscursus Eerste Hulpverlening
Organiseren van herhalingscursussen Eerste Hulpverlening
Organiseren van nieuwe cursussen EHAK
Organiseren van herhalingscursussen EHAK
Organiseren van nieuwe cursussen BLS/AED
Organiseren van herhalingscursussen BLS/AED
Organiseren van nieuwe cursussen Jeugd-A i.s.m. 6 basisscholen in Prinsenbeek en Haagse Beemden en voor leerlingen uit groep 8
Assisteren bij evenementen in Prinsenbeek en Haagse Beemden
Beheer van logistieke middelen
Beheer website
Beheer administratie
Initiatiefnemer voor en bestuursdeelnemer van Prinsenbeek Hartsafe
Vertegenwoordiger van Prinsenbeek in Breda AED-proof
Als Reanimatiepartner deelnemen aan bijeenkomsten van de Hartstichting

Beleidsplan Vereniging E.H.B.O. Prinsenbeek:
E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek is op 26 december 1939 opgericht.
Samen hebben we als doel het bevorderen van alle activiteiten die leiden tot het voorkomen van ongevallen
en het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke hulp bij ongevallen.
Dit proberen we te bereiken door:
Het organiseren van cursussen in Eerstehulpverlening en ongevalspreventie;
Het organiseren van vervolgopleidingen voor competente Eerste Hulpverleners;
Het verzorgen van assistentie bij evenementen.
E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek is aangesloten bij de EHBO Vereniging Noord-Brabant en het Oranje Kruis en is Reanimatiepartner van de Hartstichting.
DOELSTELLING volgens statuten:
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
- het bevorderen van al hetgeen kan leiden tot het voorkomen van ongevallen,
- alsmede het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen,
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het organiseren van cursussen in E.H.B.O. en ongevalspreventie;
- het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
- een doelgerichte propaganda,
en voorts al hetgeen verder voor het bereiken van voormeld doel bevorderlijk kan zijn.

