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Beleidsplan EHBO vereniging Oeffelt
De vereniging draagt 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:

2:

De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wa tkan leiden tot het
verkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde(lijke) geestelijke en
lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruimste zin.
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 ongevalspreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c. een doelgericht propaganda;
d. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevordelijk kan zijn.

EHBO vereniging Oeffelt
Uitgeoefende activiteiten 2013:
Vergadering DB, maandelijks
Bestuursvergadering, een per drie maanden
Algemene jaarvergadering, een per jaar
Bijwonen rayon vergaderingen in voor en najaar
verzorgen van evenementen
verzorgen herhalingslessen AED
verzorgen herhalingslessen volgens richtlijnen oranje kruis
Beheer secretariaat
Beheer administratie
Beheer website
Beheer ledenadministratie
Materiaal beheer

Aantal leden per 31 -12-2013
33 leden waarvan 7 ereleden.
evenementen verzorgt in 2013
maasheggen vlechten
easteropen voetbal toernooi
koninginnedag
Meidoorn bloesemtocht
Intergemeentelijke sportdag
hemelvaart toernooi
maas en viltmars
zomerspektakel
huttenbouwen
Jubileum molen
Herfstwandeling
jeugd voetbal toernooi

2 dagdelen
6 dagdelen (2 dagen)
2 dagdelen
1 dagdee
2 dagdelen
2 dagdelen
3 dagdelen
2 dagdelen
5 dagdelen (2 dagen)
1 dagdeel
1 dagdeel
3 dagdelen

herhalingslessen 2012
herhaling AED en reanimatie
Verbandleer 1
Verbandleer 2
theoriespel

2X
2X
2X
2X

Gegeven opleidingen
herhaling reanimatie en AED
herhaling reanimatie en AED
herhaling reanimatie en AED
herhaling reanimatie en AED
Herhaling reanimatie en AED

spar
voetbal en tennisclub 2dagen
OVO en assitentes huisarts
KBO
jachthaven Linden

Aktiva
2013
Vaste aktiva

Vlottende aktiva:
Voorraden
Te ontvangen posten
Liquide middelen:
Kas
Bank

Passiva

Balans 2013

€

€
€
€
€
€

4.420,09 €

139,55 €
152,50 €
43,66 €
12.881,15 €
17.636,95 €

2012
4.157,41

2013

2012

Algemene reserve

€

15.161,47 €

15.704,52

Resutaat lopend jaar

€

2.471,36 €

-543,05

Kortlopende schulden
Te betalen kosten

€

4,12 €

€

17.636,95 €

210,00
335,12
10.458,94
15.161,47

15.161,47

2013

2012

Uitgaven

2012

Ontvangsten

Herh/dipl/contr

€ 1.015,90

Materiaal
recl/alg.kosten
Best/bank/secr/evenem
recept/jubileum

€
252,71
€ 1.453,84

Resultaat

2013

€

808,80

€

2.501,93

€

3.236,02

€ 2.722,45

€

6.546,75

€ 2.471,36

€

-543,05

€ 5.193,81

€

6.003,70

Contributie /evenementen /cursus
Herhaling cursus
Subsidie gemeente
Donaties /collecte
Verkoop en verhuur
bank en nog te ontvangen

€
€
€
€

2.292,30
1.025,00
886,89
863,13
126,49

€
€
€
€
€
€

2.811,82
635,00
1.009,62
1.082,25
160,46
304,55

€

€

5.193,81

€

6.003,70

