
EHBO VERENIGING EINDHOVEN 

Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant 

Anbi – erkenning ? 

 

Voorzitter:                     Dhr. W. Bogers 

Secretariaat:                     Dhr. JWA van Laarhoven 

Penningmeester:              Mw. WAA Wilken de Rooij  

Bestuurslid:    Dhr. P van mierlo 

Bestuurslid:    Dhr. RJGA van laarhoven 

Bestuurslid:    Dhr. W Derkx 

 

KVK     40235845 

 

De bestuursleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding. 

Bestuursleden krijgen daarnaast gemaakte kosten niet vergoed. 

Diverse bestuursleden stellen de eigen uitrusting beschikbaar. 

Bestuursvergaderingen vinden bij de bestuursleden thuis. 

Commissieleden krijgen gemaakte kosten vergoed. 

 

EHBO vereniging Eindhoven 

 

Uitgeoefende activiteiten 2012: 

 

Bestuursvergadering  

Rayonvergaderingen 

Algemene leden vergadering in maart  

Bezoeken van evenementen 



Beheer logistiek management 

Beheer secretariaat 

Beheer administratie 

Beheer en ontwikkeling automatisering 

Beheer website 

Beheer ledenadministratie 

Commissievergadering  

Algemene ledenvergadering EHBO Noord-Brabant  

Pr-activiteiten ontplooien 

 

 

 

 

EHBO VERENIGING EINDHOVEN 

 

Balans per                     31-12-2012 

Saldibalans                                                debet                  credit 

Kas                                                               112,75 

Postbank rentemeerrekening           13.600,00 

Postbank lopende rekening                  2.579,87 

Dagboek debiteuren                                                                

Dagboek crediteuren                                                                  543,00          

Transitoria                                                                                 1 .689,34 

Onbekende betalingen 

Voorraad  210,60 

Totaal      16.503,22                 2.232,34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31-12-2012 

 

Verlies & Winst 2012 

 

Kosten cursus 1e half jaar                            314,25 

Kosten cursus 2e half jaar                            411,40 

Kosten cursus bedrijven                            2.064,28 

Kosten diverse trainingen                         1.720,00 

Lesmateriaal                                                1.309,39 

Kosten oefenavonden                                   902,85 

Kamer van Koophandel                                   24,08 

Bestuurskosten                                               395,10  

Betalingsverschillen                                            0,02 

Contributies District                                       648,75 



Jubileumkosten                                                 81,35 

Verlenging diploma                                        467,80 

Contributies en abonnementen                   547,21 

Kantoorartikelen                                             199,86 

Drukwerk en papier                                        210,64 

Portikosten                                                             325 

Bankkosten                                                        112,31 

Ontvangen rente                     201,14 

Overige algemene kosten                                  69,68 

Koffiekosten                                                        275,25 

 

Totale uitgave                                                   9.878,08 

 

Ontv contributies lidm particulieren                             1.290,00 

Ontv contributies lidm bedrijven                                    1.530,00 

Ontv cursusgeld particulieren                                             720,00 

Ontv cursusgeld bedrijven                                                4.875,00 

Ontv  trainingsgelden particulieren                                    300,00 

Ontv  trainingsgelden bedrijven                                       2.673,00 

Diverse baten en lasten                                                           60,50 

 

Totale inkomsten                                                                11.448,50 

 

 

Totaal debet             9.878,08 

Totaal credit            11.448,50 

Realisatie 2012          1.570,42 



Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor het uitoefenen van hun functie.  

Reiskosten en andere kosten worden niet vergoed. 

Actieve leden zijn wel vrijgesteld van contributie. 

 

Beleidsplan EHBO vereniging Eindhoven 

 

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 personen 

die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar is aan de 

vereniging.  

 

Doelstelling volgens de statuten: 

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.  

 

Zij tracht dit doel te bereiken hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke vereniging 

of organisaties door: 

     Het organiseren van cursussen in EHBO en ongeval preventie 

     Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters een        

     doelgerichte propaganda, en al hetgeen voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


