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De bestuursleden
ontvangengeenvrijwilligersvergoeding.
Diversebestuursleden
stellende eigenuitrustingbeschikbaar.
Zowel bestuursleden
als commissieleden
krijgengemaaktekostenvergoed.

Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken "Oirschot"
Balans:

r:

31-12-13 3t-12-12

Vaste activa:
Duurzame goederen

2.446

Vlottende activa:
Voorraad materialen

31-12-13
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Reserveringen

25.420
18.805

3l-t2-L2

16.905
15.368

Vreemdvermogen:
iteuren binnenland

Debiteuren
Kas
Bank (r-c)
Reserveringsrekening
Totaal:

20
43
1.609
301
41.660 29.483
44.225 32.273

Resultatenberekening :
Kosten

2013

1 Huisvesting
2 Lidmaatschappen

203
444
626
727
3.006
92
867
76
418
407
228

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

L J +l

886
1.510

Exploitatie overschot

13.527

Saldo

24.363

Oirschot,20 juIi2014
P. Schilders
Penningmeester,

Totaal:

32.273

20t2

r7 5
618
427
2.564
3.061
83
368
328
693
384
55
624
841
2.510

2012
Contributie(s)
Opleidingen/herhalingen
Evenementen
Materialen

1.836
2.711
l 989
632

1.871
2.746
1.15

Gemeente
Pleisteractie
Rente
Giften / donaties
Jubileum75 jaar

3.500
2.173
565
1.989
8.961

3.500
80
560
1.800

Diverseopbrengsten

Exploitatietekort
12.730

rs2

ldo

906
24.363

12.730

Toelichtins balans:
Duurzame goederen

Voorraad materialen

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

Debiteuren

Voorraad verband en oefenmateriaaldatverbruikt wordt
tijdens de lessenen de hulpverleningen.
Betreft vorderingen die van recente datlm zijn.

Kas
Bank (r-c)
Reserveringsrekening

Betreft saldoop 31 december
Betreft saldoop 3l december
Betreft saldoop 3l december

Crediteuren binnenland

Nog te betalen inkoopfactu(u)r(en)van recentedatum.

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

Specificatiejaarinkomsten.

Contributie / jaarlijkse bijdrage EHBO Noord-Brabant en Kamer van Koophandel
Kosten opleidingen,
Kosten gebruikte materialen,o.a. inkoop en reparatie.
Vergoeding instructeursen onkostenvergoedingen
Kostenjaarvergaderingen vergoedingbestuurslidvoor huisvesting bij bestuursvergadering.
Alle administratiekosten,o.a. inkoop kantoormateriaal.
Binnen de vereniging voor jubilarissen en zieken,presentjevoor leden die
collecterenvoor de pleisteractieen buiten de vereniging voor evenementen
op uitnodigingzoalsjubilea / recepties.

Bestuursleden
en commissieleden
krijgeneenvergoedingvoor gemaakte
kosten.
Actieveledenzijn nieí vrijgesteldvan contributie.

Verenigingvoor EersteHuln bii Ongelukken"Oirschot"
Uitgeoefendeactiviteiten20I 3:
Bestuursvergadering,
eensin de zesweken.
Jaarvergadering,
eensperj aar.
Rayonvergaderingen
vankoepelorganisatie
EHBONoord-Brabant,tweeperjaar.
Bezoekenvanbijeenkomsten
vanverenigingen.
Onderscheidingen,
beheeren uitreiken.
Beheerlogistiekmanagement.
Beheersecretariaat.
Beheeradministratie.
Organiekebegeleiding.
Beheeren ontwikkelingautomatisering.
Beheerwebsite.
Beheerledenadministratie
EHBO Oirschot.
Beheerledenadministratie
EHBONoord-Brabant.
Voerenoverlegmet diverseplaatselijke,regionaleen landelijkeorganisaties.
Onderhouden
verzekeringspakket.
Organiseren
en coórdinerenoefenavonden,
ééntot tweeper maand.
Registratie aanwezigheidIedenop oefenavonden.
VerzorgenEHBO bij evenementen,
ongeveerveertigkeerperjaar.
jaarlijkse
Organiseren
collecte("Pleisteractie")
tenbatevanEHBO Oirschot.

BeleidsplanVereniging voor Eerste Hulp bii Ongelukken "Oirschot"
De vereniging draaglet zotg voor dat de statutairedoelstellingennaar bestevermogenworden uitgevoerd.
De uitvoering geschiedtdoor de bestuursledenconform hun taakstelling,door andereleden en door personen
die z1n toegevoegdals vrijwilliger, al dan niet met eenspecialefunctie,die dienstbaaris aande vereniging,,

Doelstellingvolgensstatuten:
Artikel3:
Het doel van de vereniging is het bevorderenvan al datgene,wat kan leiden
tot voorkomingvan ongevallenen het verlenenvan verantwoordelichameliike
hulp bij ongevallen.
Artikel4:
De verenigingtracht haar doel te bereikenlangswettige weg, door het
aanwendenvan alle middelen,die daartoebevorderlijkzijn.ln het bijzonder
richt zij haar aandachtop het bevorderenvan:
a. het organiserenvan cursussen
E.H.B.O.en ongevalpreventie;
b. het organiserenvan de voortgezetteopleiding van gediplomeerdehelpers
en helpsters;
c. eendoelgerichtepropaganda;
d. het samenwerkenmet andereverenigingenen instellingen,die werkzaam
zijnop het gebiedvan eerstehulp enlofhet voorkomenvan ongevallen
enlofop het terreinvan de gezondheidszorg.
Activiteitenplan om te kunnen voldoen aan de statutaire doelstelling:
1. Iederjaar wordt bij voldoendebelangstellingeenbasiscursus
EHBO/reanimatie/AED
gegevenmet daaropvolgend
eencursusverbandleer.De cursusbestaatop l4 lessen
van2 uur welke plaatsvindenop maandagavond.
Aan elke cursusmogenmaximaal
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 lotusslachlofferaanwezigzodatde cursistengoede
praktijkoefeningenkunnen doen.Daarnaaslzijn de nodige verbandmaterialen,sheets
en bijbehorendeattributenaanwezig,en uiteraardeen cursusruimte.Voor het afnemen
van het examenzijn een arts en kaderinstructeurvan buiten de vereniging nodig, zij
wordendoor het "OranjeKruis" aangewezen"
2. Om gediplomeerde
EHBO-ersde gelegenheid
te gevenhun diplomageldigte houden
organiseertde vereniging 14 oefenavondenper jaar waarvan I buitenoefeningop
eenanderelocatiedan de 'vaste'cursusruimte,
bijvoorbeeldbij eenbedrijf. Minimaal
één oefenavondzalworden besteedaan ongevalpreventie.Op dezeavond wordt er
meestaleen sprekeruitgenodigdvan buiten de vereniging,bijvoorbeeld van het
brandwondencentrum
ofeen expertop het gebiedvan diabetesofepilepsie,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 zalen is noodzakeliik.
3. Aan doelgerichtepropagandabesteedtde vereniginghaarenergieals volgt:
a. vier keer perjaar brengtde verenigingeenclubbladuit;

b.

c.
d.

ongeveerveertig keer per jaar verlenenwe assistentiebij evenementen.Het
aantalEHBO-ers bij evenementenhangt af vanverschillendefactoren
maarvarieertvanL tot 20 EHBO-ers;
eensper jaar wordt een collecte gehoudenten batevan EHBO Oirschot, de
"Pleisteractie";
het verstrekkenvan informatie op scholenvindt plaatsop uitnodiging.

4 . EHBO Oirschot organiseertmet enigeregelmaatthema-avonden,waarbij een spreker
uitgenodigdwordt om een bepaaldonderwerptoe te lichten. Deze thema-avonden
zqn zowel voor eigen leden als voor anderebelangstellendenuit Oirschot toegankelijk.
5 . Om de vereniging en haar activiteiten in goedebanente leiden wordt eensper jaar
een ledenvergaderinggehouden.Hiervoor is een grote ruimte noodzakelijk.Eensper
zesweken wordt een bestuursvergadering
gehoudenbij éénvan de bestuursleden
thuis, waarvoor een kleine vergoedingwordt verstrektaanhet betreffendebestuurslid.
6 . Rayon- en districtsvergaderingenworden vier tot vijf keer per jaar gehouden.Om
op de hoogtete blijven van de activiteitenwordt hieraanop uitnodiging deelgenomen.
De chauffeur ontvangteen vergoedingvoor de reiskosten.

