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De bestuursleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.
Bestuursleden krijgen daarnaast gemaakte kosten niet vergoed.
Diverse bestuursleden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.
Commissieleden krijgen gemaakte kosten niet vergoed.

ANBI PUBLICATIE
EHBO Vereniging Rucphen
Balans per:

Vaste activa:
Duurzame goederen

31-12-15 31-12-14

-

-

Kapitaal:
Algem reserve begin jaar
Mutatie reserve boekjaar
Vreemd verm lang:

Vlottende activa:
Debiteuren
Rabo rek spaar
Rabo rek crt

5.301
1.066

5.261 Vreemd verm kort:
683 Bank/ overl passiva

31-12-15

31-12-14

5.944
423

6.001
-57

-

-

Debiteuren

Betreft vorderingen die van recente datum zijn.

-

-

Rabo rek spaar
Rabo rek crt

Betreft saldo op 31 december
Betreft saldo op 31 december

Toelichting balans:
Duurzame goederen Boekwaarde duurzame goederen die worden gebruikt
bij lessen en bij de hulpverlening. Hierop wordt afgeschreven.

Algem reserve begin jaar
Vermogen begin van het kalenderjaar.
Mutatie reserve boekjaar
Saldo resultatenberekening boekjaar.
Totaal:

Resultatenberekening:
Kosten

Bankkosten
Zaalhuur incl. consumpties
Kaderinstructeur
Bondskosten
Kamer van koophandel
Lotuskosten
Verbandkosten
Attenties, bloemen, bonnen

6.367

2015
72
369
484
197
15
3

5.944

2014
21
387
714
301
21
179

Totaal:

Opbrengsten

Contributies
Materialen
Gemeente, subsidie
Evenementen/assistenties
Opleidingen, herhalingslessen
Schenkingen, donaties
Diverse opbrengsten
Rente

6.367

2015
650
261
583
30
-

39

5.944

2014

720
261
510
20
56

Toelichting resultatenberekening:
Opbrengsten
Specificatie jaarinkomsten.
Kosten:
Inkopen materialen Kosten gebruikte materialen.
Onkosten algemeen Contributies, verzekeringen, automatisering, administratie enz.
Cursus / documentatie Kosten opleidingen.
Bet. reiskst. vergoedingen
Reiskostenvergoedingen, aan leden, voor inzetten .
Exploitatie overschot is verschil tussen ink. en uitgaven.

Exploitatie overschot
Saldo
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423
1.563

-

Exploitatie tekort

1.623 Saldo

1.563

56
1.623

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun functie.
Reiskosten en andere kosten worden niet vergoed.
Actieve leden zijn niet vrijgesteld van contributie.

EHBO-Vereniging Rucphen
Uitgeoefende activiteiten 2015:

Het bestuur heeft eenmaal vergaderd op 30-10-2015.
Twee rayonvergaderingen (24-02-2015 en 15-09-2015) en een (14-11-2015) vergadering met de provinciale bond zijn in 2015 bijgewoond.
Twee bestuursleden hebben op 11 april 2015 de bestuurderscursus gevolgd.
Een bestuurslid heeft de lancering van "Guusje" bijgewoond op 26-09-2015.
Eenmaal (20-10-2015) is er een werkbezoek geweest door drie bestuursleden aan het Rayon 1 kantoor te Breda.
Een bestuurslid heeft een kennisworkshop van Rabobank De Zuidelijke Baronie bijgewoond op 12-12-2015.
De Algemene Leden Vergadering van de EHBO-vereniging Rucphen heeft plaatsgevonden op 23-02-2015.
In 2015 is een geheel nieuwe digitale ledenadministratie (CRM) in gebruik genomen.
Twee herhalingslessen zijn verzorgd voor Reanimatie/AED voor niet-leden.
Per eind 2015 waren er 23 leden (twee zijn er gestopt).
Het verzorgen van 10 oefenavonden (incl. tweemaal reanimatie/aed en een jaarvergadering) voor de leden.
Er zijn binnen de gemeente Rucphen 8 assistenties verleend.

Beleidsplan EHBO-Vereniging Rucphen:
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 statuten:
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 ongevallenpreventie;
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.

