Balans en resultatenoverzicht

Jaarverslag 2014
Publicatie verslag.
EHBO vereniging Ottersum

Boxmeer, 20 juni 2015.
P.J.W. Arts
penningmeester

EHBO vereniging Ottersum
Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant
ANBI - erkenning G-57

Secretariaat:

Dhr. G.H.C. Barten
Kamilleweg 18
6596 BH
Milsbeek
geertbarten@home.nl

Penningmeester

Rsin
KvK

Dhr. P.J.W. Arts
Spoorstraat 25
5831 CH
Boxmeer
artspjw@hetnet.nl

820581343
14113095

Bestuursamenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

hr
hr
hr
mw
mw

J.T.G. Peeters
G.H.C. Barten
P.J.W. Arts
C.H.E.J. Eemers
C. Hermens

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten periodiek vergoed.
Commissieleden krijgen gemaakte kosten vergoed.
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EHBO vereniging Ottersum
Balans per:

Vaste activa:
Duurzame goederen

1.010

31-12-13

725

Vlottende activa:
Voorraad materialen

190

190

Debiteuren
Overlopende aktiva
Rabo rek spaar
Rabo rek crt

600
101
153

991
2.000
57

2.054

3.963

Totaal:

Resultatenberekening:
Kosten

1
2
3
4
5
6
7

31-12-14

Inkopen materialen
Onkosten algemeen
Cursus / documentatie
Bet reiskst vergoedingen
Ov admin kstn
Rabo rek crt
Rente len o/g
Exploitatie overschot
Saldo
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2014

2013

31-12-14

Kapitaal:
Algem reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar

1.796
259

31-12-13

842
657

Vreemd verm lang:
Lening o/g

-

-

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

-

2.107
358

2.054

3.963

Totaal:

Opbrengsten

602
1.064
1.515
322
150
10
-

638
712
529
423
177
1
15

Contributie(s)
Evenementen
Materialen
Gemeente
Rabo donatie
Opleidingen, herh kstn
Schenkingen, donaties

259

657

Exploitatie tekort

3.921

3.152

Saldo

2014

2013

1.864
100
1.957
-

1.906
145
1.101
-

-

-

3.921

3.152

Toelichting balans:
Duurzame goederen

Boekwaarde duurzame goederen die worden gebruikt
bij lessen en bij de hulpverlening. Hierop wordt afgeschreven.

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
Overlopende passiva

Saldo geleend bedrag. Hierover wordt rente vergoed.
Saldo in beheer van stuurgroep Beursvloer Gennep.

Crediteuren buitenland
Crediteuren binnenland

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

Toelichting resultatenberekening:
Opbrengsten

Specificatie jaarinkomsten.

Kosten:
Inkopen materialen
Onkosten algemeen
Cursus / documentatie
Bet reiskst vergoedingen

Kosten gebruikte materialen.
Contributies, verzekeringen, automatisering, administratie enz.
Kosten opleidingen.
Reiskostenvergoedingen, aan leden, voor inzetten .

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun functie.
Reiskosten en andere kosten worden wel vergoed.
Actieve leden zijn vrijgesteld van contributie.
Bedrijfsleden betalen jaarlijks een bedrag voor hun lidmaatschap.

EHBO vereniging Ottersum.
Uitgeoeffende activiteiten 2014:

Houden Bestuursvergadering, minimaal een per halfjaar.
Organiseren lezingen.
Bezoeken Rayonvergaderingen, in voorjaar en najaar, koepelorganisatie.
Beheer logistiek management.
Beheer secretariaat.
Beheer administratie.
Organieke begeleiding.
Beheer en ontwikkeling automatisering.
Beheer Ledenadministratie.
Voeren overleg met diverse landelijke organisaties.
Onderhouden verzekeringspakket.
Organiseren lezing(en).
Organiseren herhalingslessen.
Organiseren opleiding.
Ondersteunen diverse regionale evenementen.
Eind 2014 had de vereniging 18 leden en 1 erelid.
In 2014 werden 24 evenementen begeleid.
Onze leden zijn daarvoor op 115 dagdelen ingezet.
De eHBO vereniging Ottersum werkt samen met de stuurgroep Beursvloer Gennep.
De EHBO vereniging beheert, als penningmeester, de financiën van de stuurgroep.
Die financën staan op twee aparte bankrekeningen bij de Rabo Bank,
Dat zijn een aparte spaarrekening en een lopende rekening.
Eind 2014 had de stuurgroep een bedrag van € 2.057 beschikbaar op 2 bankrekeningen.
Beursvloer Gennep organiseerde haar laatste evenement in 2013.
De stuurgroep heeft diverse pogingen ondernomen enkele belangrijke deelnemers binnen te halen.
Dat is niet gelukt waardoor er in 2014 verder geen activiteiten werden ontplooid.

binnen te halen.

Beleidsplan EHBO Vereniging Ottersum 2014:
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 volgens oprichtingsstatuten van 26 maart 2009:

ARTIKEL 2.
1. De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen
en het verlenen van verantwoordelijke 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 E.H.B.O. en ongevalpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c. een doelgerichte propaganda;
d. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

