Jaarverslag 2014
Balans en resultatenoverzicht
Publicatie verslag

Prinsenbeek, 1 juli 2015
P.A.J. Verschuren-Weterings
Penningmeester

E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek
Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant
ANBI - erkenning G-57

Secretariaat:

Dhr. C.A.H.M. Oomen
Hesseling 33
4841 JH Prinsenbeek
secretariaat@ehboprinsenbeek.nl

Penningmeester:

Mevr. P.A.J. Verschuren-Weterings
Wasbeemd 2
4841 NB Prinsenbeek
penningmeester@ehboprinsenbeek.nl

Rsin
KvK

8131-92-754
40280757

Bestuursamenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
2-de Secretaris
2-de Penningmeester
Lid - Public Relations
Lid - Activiteitencoördinator
Lid - Websitebeheerder
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten periodiek vergoed.
Diverse bestuursleden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.

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

Financieel jaarverslag
E.H.B.O. -vereniging Prinsenbeek

Activa

2014
€

Vaste activa
Materieel

(1)

2013
€

€

1.726

Passiva

2014

€

2.232
1.726

€
Eigen vermogen
Algemene reserves
2.232 Mutaties lopend boekjaar

(6)

2013
€

€

18.666
-2.388

23.818
2.111
16.278

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Overlopende activa

(2)
(3)
(4)

1.156
300
189

250
120
248
1.646

Liquide middelen
Bank betaalrek.951
Bank spaarrek.921
Kasgeld

Totaal
Toelichting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Voorzieningen
Voorzieningen duurzame artikelen

(5)
1.521
22.034
67

2.628
25.186
7

(9)

10.663

25.929
3.000

10.663
618 Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Crediteuren

23.623

27.821

26.995

30.672 Totaal

(7)
(8)

€

18
36

3.000

1.638
104
54

1.742

26.995

30.672

Restwaarde van de duurzame artikelen.
Nieuwe nog niet gebruikte/doorverkochte artikelen bijv. verbandmaterialen en boekjes.
Nog openstaande rekeningen van herhalingslessen (Thebe), boekjes (Olympia) en factuur van uitgeleend materiaal (Fri-Jado).
Nog tegoed: rente over 2014.
Geld dat op de bank of in kas aanwezig is op 31-12-2014.
Verschil tussen inkomsten en uitgaven (zie resultaatberekening).
Geld dat vooruitbetaald is voor 2015 (1 x contributie). Dit bedrag is aanzienlijk lager dan vorig jaar omdat de contributie voor 2015 nu pas in 2015 is geïncasseerd.
In 2015 nog te betalen kosten van 2014. Kosten 4e kwartaal bank.
Voorzieningen 2013 waren de reserveringen voor het 75 jarig feest. In 2014 is op deze voorzieningenpost een correctie gemaakt t.o.v. 2013.
Hier is nu vermeld de totale reserveringswaarde van de duurzame artikelen waarop in de loop der jaren afgeschreven is.

Resultaatberekening 2014

Inkomsten:
Contributie lopende jaar
Contributie volgend jaar
Cursusgelden
Activiteiten/hulpverlening
Donaties/sponsoring
Doorverkochte materialen/verband
Kleding e.d. leden
Rente spaarrekening
Retour bestuurs-/verenigingskosten
Totale inkomsten

2014
€
1.710
4.664
3.685
1.701
2.196
0
189
121

14.266

Uitgaven:
Afdracht contributie(s)
Attenties
Kosten cursussen/opleidingen
Onkosten activiteiten/hulpverleningen
Donaties
Bestuurskosten + jaarvergadering
Aanschaf duurzame artikelen
Onderhoud duurzame artikelen
Materialen/verbandmiddelen
Scholing bestuur
Kleding e.d. leden
Verenigingskosten
Kosten bank
Kosten wedstrijdorganisatie
Feest 75 jarig bestaan

390
759
5.754
1.032
887
737
7
419
471
135
2.397
364
140
0
3.162

Totale uitgaven

16.654

Resultaat

-2.388

Jaaroverzicht van E.H.B.O-vereniging Prinsenbeek van 01-01-2014 t/m 31-12-2014
Op de algemene ledenvergadering van 06-02-2014 zag het bestuur er als volgt uit:
Dhr. Cees Broos
voorzitter
Dhr. Kees Oomen
secretaris/materiaalmeester
Mevr. Elly Verschuren
penningmeester
Mevr. Corry Joosen
2e secretaris
Dhr. Leo Meeuwis
2e penningmeester
Dhr. Ton Verwijmeren
Mevr. Annette Wolfs
Mevr. Bianca Huijbregts
Dhr. Patrick Meeuwis

vice-voorzitter
lid/activiteitencoördinator
lid/PR
lid/website beheerder

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

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

Tijdens de algemene ledenvergadering, die bezocht werd door 30 leden (incl. bestuur), werden Kees Oomen, Corry Joosen
en Bianca Huijbregts unaniem herkozen.
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 Pr’beek Hartsafe en Breda-AED-Proof en reanimatiepartner van de Hartstichting.

Het was jammer dat de Brabantse EHBO-wedstrijden in maart, door onze vereniging georganiseerd i.v.m. het 75-jarig
bestaan, door te weinig deelname moesten worden afgelast.
Begin april vond een combinatieoefening plaats met de brandweer. Voor het eerst in het bestaan van sport-en
welzijnsgebouw De Drie Linden werd er een heuse ontruimingsoefening gehouden tijdens een geënsceneerde
ongevalssituatie met diverse (lotus)slachtoffers.
EHBO in groep 8 van de basisscholen onder schooltijd heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden op de drie basisscholen. Een
mooi voorbeeld van samenwerking tussen de leerkrachten en de vrijwilligers van onze vereniging. Daarnaast wordt nog
EHBO-les gegeven aan enkele groepen 8 van drie basisscholen in Breda, stadsdeel Haagse Beemden.
Als afronding hebben alle kinderen een setje kinderpleisters gekregen, met een verzoek deze te doneren aan de Stichting
Zoë‘s Wens. Dit hebben velen gedaan en tijdens het Biks Blaosfestijn in september zijn deze, aangevuld met een donatie
vanuit de vereniging, overhandigd aan de ouders van Zoë.
In februari is de basiscursus succesvol afgesloten voor de deelnemende cursisten. Aan een tweetal studenten van de CIOSopleiding is extra bijscholing gegeven, zodat zij in juni ook succesvol hun examen konden doen. Jammergenoeg was er in het
najaar onvoldoende belangstelling om een nieuwe basiscursus te starten.
Er was in 2014 een druk cursusaanbod: de ‘gewone’ herhalingslessen, herhalingslessen BLS/AED voor leden,
herhalingslessen BLS/AED voor niet-leden, herhalingslessen EHAK voor leden en niet-leden, nieuwe cursussen BLS/AED,
nieuwe cursussen EHAK en wandelletsels. Bovendien is er belangstelling getoond door leden voor een cursus sportletsels.
Deze zal in het seizoensrooster ingepast worden.
Jammergenoeg moet geconstateerd worden dat het veel inspanning kost om externen naar de herhalingslessen BLS/AED te
krijgen.
Ook werd in 2014 zeer vaak gevraagd om ondersteuning bij evenementen en activiteiten. Veelal de jaarlijks terugkerende
activiteiten, maar ook weer ondersteuning bij nieuwe, eenmalige evenementen zoals de Stiletto-run. Nieuw was ook de
ondersteuning bij Zwembad de Kuil in de weekenden van de zomervakantie als aanvulling op de reddingsbrigade. Helaas
werkte het weer niet mee en was het beperkt tot enkele avonden. Ook vond de motorcross in Prinsenbeek wederom geen
doorgang, er is ondersteuning verleend tijdens een eendaagse cross in Rilland-Bath. Tot slot is het dankzij velen weer gelukt
om de enorme ondersteuning bij WinterWonderBeek te bewerkstelligen.

Hoogtepunt in 2014 was het 75-jarig bestaan, gevierd op 20 september, met een receptie voor relaties en een feestavond
voor alle leden. Door EHBO-Noord-Brabant werd aan de vereniging de “Dr. de Groodt”-penning overhandigd en ook
wethouder Haagh sprak lovende woorden.
Op 01-01-2014 hadden we 101 leden, op 31-12-2014 waren dat er 99 (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 2014:
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 cursus Wandelletsels
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 Breda, stadsdeel 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.

