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Balans per:

31-12-13

Vaste activa:
Duurzame goederen

-

-

Kapitaal:
Algem reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar
Bestemmingreserve

-

-

Vlottende activa:
Voorraad materialen

2.871

2.994

Vreemd verm lang:
Lening o/g

Debiteuren
Overlopende aktiva
Rabo rek spaar
Rabo rek crt
Credit Europe Spaarrek.

368
448
2.820
3.393
-

105
4.745
1.137

Vreemd verm kort:
Bank/ overl passiva
Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

Totaal:

8.981

2013

Secretariaat
Contributies
Opleidigenherh kstn
Boekelronduit
Vergoeding hulp
Oefenavonden
Jeugdehbo
Diversen algem kosten

31-12-13

31-12-12

9.778
327-

9.942
961-

-

-

449 -

-

9.900

Resultatenberekening:
Kosten

1
2
3
4
5
6
7
8

31-12-12

2012

323
1.723
1.157
283
550
744
702
3.295

199
1.422
170
274
520
950
834
3.433

Totaal:

9.900

Opbrengsten

Contributie(s)
Evenementen
Boekel ronduit
Gemeente
rente
Opleidingen, herh kstn
Schenkingen, donaties
Diverse opbrengsten

8.981

2013

2012

1.088
1.100
725
2.500
75
520

790
2.358
532
3.000
40
1.165

-

-

565

833

327

961

8.777

7.802

Exploitatie overschot
Totaal:
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penningmeester A. Kuipers

-

Exploitatie tekort

8.777

7.802

Totaal:

Toelichting balans:
Duurzame goederen

deze vallen bij ons onder voorraad materialen

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

Algem reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar

Vermogen begin van het kalenderjaar.
Saldo resultatenberekening boekjaar.

Lening o/g

geen lening

Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

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

Toelichting resultatenberekening:
Opbrengsten

Specificatie jaarinkomsten.

Kosten:
contributie
diversen
oefenavonden
jeugdehbo

contributie tbv kader/lotus
verzekeringen, representatie kosten ,aankooplesmateriaal
zaalhuur en kosten lotussen
kosten lesmateriaal

bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding alleen de materiaalkosten worden vergoed

Actieve leden zijn niet vrijgesteld van contributie.

EHBO vereniging St Lidwina Boekel/Venhorst
Uitgeoefende activiteiten 2013:
Het houden van een bestuursvergadering in voorjaar en najaar.
Algemene ledenvergadering in voorjaar.
Het regelen van de lesavonden voor 65 leden ism kader.
Het regelen van vrijwilligers voor evenementen, ± 500 uren.
Het regelen van ± 100 lessen jeugd ehbo ism kader.
Het regelen van ± 20 cursusavonden ehbo, verbandleer en AED voor nieuwe cursisten. ism kader.
Bijhouden van de ledenadministratie.
Beheer secretariaat.
Beheer administratie.
Onderhouden verzekeringspakket.
Het organiseren en of bijwonen van de Rayonvergadering in voorjaar en najaar.
Contact onderhouden met het hoofdbestuur van de koepelorganisatie.

Beleidsplan EHBO vereniging St Lidwina Boekel/Venhorst
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:
1.

De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van
ongevallen en het verlenen van verantwoorde(lijke) geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij
ongevallen, zulks in de meest ruime 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 EHBO 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.
c. Het organiseren van jeugd ehbo lessen van groep 8 op de basis scholen.

