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Bestuursamenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
2-de Secretaris
2-de Penningmeester
Lid - Public Relations
Lid - Activiteitencoördinator
Lid - Websitebeheerder

Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.

C.J.M. Broos
C.A.H.M. Oomen
P.A.J. Verschuren-Weterings
A.P.M. Verwijmeren
C.J.M. Joosen-d'Hondt
L.J.M. Meeuwis
B. Huijbregts
A. Wolfs
P. Meeuwis

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten periodiek vergoed.
Diverse bestuursleden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.

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

31-12-13

31-12-12

Vaste activa:
Duurzame goederen

2.232

3.106

Vlottende activa:
Voorraad materialen

250

250

Debiteuren
Overlopende aktiva

120
248

309

Liquide middelen:
Rabo rek spaar
Rabo rek crt
Kas
Totaal:

Resultatenberekening:
Uitgaven

23.646
172
2.000

-

-

33
1.638

Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

71

30.672

26.759

Totaal:

30.672

2013

2012

Afschrijving goederen
Reservering feest
Exploitatie overschot

873

821

1.000
2.111

1.000
172

13.024

12.229

Penningmeester, E. Verschuren

Vreemd vermogen kort:
Bank/ overlopende passiva

23.818
2.111
3.000

20.377
2.698
20

394
643
5.707
915457
33
849
155
868
199
278
263
107

Prinsenbeek, 20-1-2014

Vreemd vermogen lang:
Lening o/g

31-12-12

25.186
2.628
7

Afdracht contributie(s)
Attenties
Kosten cursussen/opleidingen
Scholing bestuur
Onkosten activiteiten/hulpverleningen
Donaties
Bestuurskosten + jaarvergadering
Aanschaf duurzame artikelen
Onderhoud duurzame artikelen
Materialen/verbandmiddelen
Kleding e.d. leden
Verenigingskosten
Kosten bank

Saldo

Kapitaal:
Algemene reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar

31-12-13

293
1.151
7.424
1.219814

Inkomsten

Contributie lopende jaar
Contributie volgend jaar
Cursusgelden
Aktiviteiten/hulpverlening
Donaties/sponsoring
Subsidie gemeente

2013

23
918
26.759

2012

1.721
6.584
2.723
1.450
-

1.462
6.131
4.121
-

Doorverkochte materialen/verband
Scholing bestuur
Kleding e.d. leden

20
278

206

Rente spaarrekening

248

309

762
171
250
206
292
92

Exploitatie tekort
Saldo

13.024

12.229

Toelichting balans:
Duurzame goederen

Voorraad materialen

Debiteuren

Boekwaarde duurzame goederen die worden gebruikt
bij lessen en bij de hulpverlening. Hierop wordt afgeschreven.
Is dus de aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijving.
Voorraad verband, boekjes en oefenmateriaal nodig voor
de lessen en de hulpverleningen.
Betreft het materiaal dat nog nieuw in verpakking zit.
Betreft vorderingen die van recente datum zijn:
o.a. nog openstaande facturen

Overlopende aktiva

Wat je nog tegoed hebt: bijv rente

Rabo rek spaar
Rabo rek courant
Kas

Betreft saldo op 31 december
Betreft saldo op 31 december
Betreft saldo op 31 december

Algem reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar
Vreemd vermogen lang
Lening o/g
Vreemd vermogen kort
Overlopende passiva

Vermogen begin van het kalenderjaar.
Saldo resultatenberekening boekjaar.
langlopende leningen (langer dan 1 jaar)
Saldo geleend bedrag. Hierover wordt rente vergoed.
kortlopende schulden, te betalen binnen een jaar
geld dat al is ontvangen voor komend jaar:
(bijv. contributie wordt vnl. vooruit betaald in december)
Nog te betalen inkoopfactu(u)r(en) van recente datum,bijv kosten bank e.a.
Nog te betalen inkoopfactu(u)r(en) van recente datum.

Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

Toelichting resultatenberekening:
Inkomsten:
Contributies
Aktiviteiten/hulpverlening
Donaties

Specificatie jaarinkomsten.
In december wordt de contributie gevraagd voor het volgende jaar
Betaalde vergoeding voor aanwezigheid + donaties
In 2011 en 2012 niet apart geregistreerd

Uitgaven:
Kosten cursussen
Kosten activiteiten
Bestuurskosten
Materialen/verbandmiddelen
Scholing bestuur
Verenigingskosten

Onkosten vergoeding instructeur, lotus, koffiegeld, huur,
Telefoonkosten, km-vergoeding, materiaal tbv tassen
Vergaderkosten, copieën, km-vergoeding, consumpties jaarvergadering
Materiaal tbv lessen
Terugbetaling voorgeschoten studiekosten
Abonnementen, verzekeringen,kamer van koophandel, website, postzegels

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun functie.
Reiskosten en andere kosten worden wel vergoed.

Jaaroverzicht van E.H.B.O-vereniging Prinsen van 01-01-2013 t/m 31-12-2013,

Op de algemene ledenvergadering van 04-02-2013 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

Dhr. Patrick Meeuwis

2e penningmeester
vice-voorzitter
lid/activiteitencoördinator
lid/public relations
lid/website beheerder

Adviseur/kaderinstructeur:
Dhr. Dr. O. Veldhuizen
Mevr. Drs. I. Godschalk
Dhr. Toine Wissel
Dhr. Leo Meeuwis
Mevr . Corry Joosten

arts-docent
arts-docent
kaderinstructeur Eerste Hulp en BLS/AED
kaderinstructeur Eerste Hulp en BLS/AED
kaderinstructeur Eerste Hulp en BLS/AED

Dhr. Leo Meeuwis
Dhr. Ton Verwijmeren

Mevr. Annette Wolfs
Mevr. Bianca Huybregts

Tijdens de algemene ledenvergadering, die bezocht werd door 34 leden (incl. bestuur), werden Cees Broos, Annette Wolfs en Patrick Meeuwis unaniem herkozen.
Ton Verwijmeren werd verrast met het verenigingsinsigne in brons, uitgereikt door dhr. M. Dam van EHBO Noord-Brabant.
Er waren de nodige bestuursvergaderingen en er werd deelgenomen aan de (rayon-)vergaderingen van de koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant.
De vereniging is participant in Stichting Prinsenbeek Hartsafe en Breda AED-Proof en reanimatiepartner van de Hartstichting.
Begin april vond een combinatieoefening plaats met de brandweer, welke zich afspeelde in en om het woonhuis van ons erelid Jos Timmers.
Kort voordat de sloper zijn werk kwam doen, konden we nog een house-exit-party organiseren met diverse (lotus)slachtoffers.
EHBO in groep 8 van de basisscholen onder schooltijd is weer van start gegaan op basisschool de Griffioen.
Apollo en de Horizon starten om praktische reden pas in de tweede helft van het schooljaar. Beemden).
Iedereen krijgt nu les uit het nieuwe boekje Jeugd EHBO A van het Oranje Kruis. Daarnaast wordt nog EHBO-les gegeven aan enkele groepen 8
van de basisscholen Hagehorst, De Werft en De Rietvink in Breda (stadsdeel Haagse Beemden).
In januari zijn we weer gestart met een nieuwe basiscursus EHBO. Voor alle deelnemers is deze cursus succesvol geëindigd.
Daarnaast is er in oktober wederom een basiscursus gestart met 9 deelnemers. Zij mogen in februari 2014 examen doen.
Er was in 2013 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.
Bovendien is er belangstelling getoond door leden en niet leden voor een cursus wandelletsels. Deze zal in het rooster ingepast worden.
Ook werd in 2013 zeer vaak gevraagd om ondersteuning bij evenementen en activiteiten. Veelal de jaarlijks terugkerende activiteiten,
maar ook weer ondersteuning bij nieuwe, eenmalige evenementen. Toch zien we een kleine daling in het aantal: een toernooi minder,
een turnwedstrijd minder, geen zeskamp meer, motorcross helaas weer afgelast, maar ondanks dat hoeven we ons zeker niet te vervelen.
Dankzij velen (en na soms een extra noodkreet) is het toch weer gelukt om de enorme ondersteuning bij WinterWonderBeek te bewerkstelligen.
In 2013 hebben we ook de toezegging gekregen om de Brabantse Kampioenschappen op 8 maart 2014 te mogen organiseren in De Drie Linden.
In het kader van ons 75 jarig bestaan leek ons dit een mooie gelegenheid om onze vereniging én het EHBO-werk eens extra in het zonnetje te zetten.
Op 010113 hadden we 92 leden, op 311212 waren dat er 101 (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 2013:
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 voor de leerlingen uit groep 8
Assisteren bij evenementen in Prinsenbeek, Etten-Leur 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 dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen,
- alsmede het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen,
- en voorts al hetgeen dat 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.

