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Basisgegevens EHBO Sint-Oedenrode
Naam vereniging: EHBO vereniging Sint-Oedenrode
RSIN nummer: 806189964
KvK: 40215871
Adres: Postbus 30 5490 AA Sint-Oedenrode
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Bestuur vanaf 26-3-2013:
Voorzitter: Th. Maas
Secretaris: G. Hulsen
Penningmeester: C. Konings
Lid: H. van Dijk
Lid: R. van Dis
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van
ongevallen en het verlenen van verantwoorde morele en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen,
zulks in de meest ruime zin.
Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met soortgelijke
verenigingen of organisaties door:
a. het organiseren van cursussen EHBO en ongevalpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c. een doelgerichte public relations en voorlichting;
d. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten vergoed.
Diverse (bestuurs)leden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.

Beleidsplan:
De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden
uitgevoerd. De uitvoering geschied door de bestuursleden, door andere leden en door personen die
zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar is aan de
vereniging.

Balans EHBO Vereniging Sint-Oedenrode per 31-12-2013
DEBET
Lopende rekening
Spaarrekening

CREDIT
Eigen Vermogen

€ 34.666,97

Caravan
Verbandmiddelen
Kantoorartikelen

€
952,75
€ 32.914,22
€
500,00
€
200,00
€
100,00

Totaal

€ 34.666,97

Totaal

€ 34.666,97

Overzicht winst en verliesrekening 2013

Uitgaven

Inkomsten

Koepelorganisaties
Huur en gebruikskosten , verzekeringen
Evenementen
Leskosten
Bestuur, Jubileum ,Algemene kosten
Cursus
Subsidies
Contributie

€ 1.136
€ 2.960
€ 1.747
€ 2.960
€ 1.940

€ 4.229

Totaal

€ 10.508

€ 10.890

Winst
Toelichting: diverse posten spreken voor zich.

€ 700
€ 1.660
€ 1.550
€ 2.751

€ 382

Activiteiten 2013:
Jaarvergadering: 1x per jaar
Bestuursvergaderingen: 10 x per jaar
Organiseren van Cursussen EHBO
Organiseren van oefenavonden EHBO
Regelen van EHBO-ers indien dit aangevraagd is door een organisator van een evenement
Aanvragen, beheren en uitreiken van onderscheidingen
Beheer caravan en materialen
Beheer secretariaat
Voeren van (financiële) administratie
Beheer ledenadministratie
Voeren overleg met diverse organisaties

