
EHBO Haulerwijk-Waskemeer 
Statutaire naam : Afdeling Haulerwijk/Waskemeer van de Kon.Ned.Ver. Eerste Hulp Bij 
Ongelukken. 

Verkorte Naam :EHBO Haulerwijk-Waskemeer 
Zetel : Haulerwijk  
KvK-nummer : 01102715 
Bankrekening : NL97RABO0325851670 
RSIN: 816867069 

Missie en Visie van de vereniging 
Missie 
a. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp 
bij Ongelukken; 
b. De vereniging verstrekt op verzoek tegen betaling de hulpverlening. 
bij sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, feesten, open dagen, etc.,  
Visie 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch 
onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 
b. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde 
competenties te onderhouden en te verdiepen; 
c. Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen; 
d. Alle andere wettige middelen 
e. Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan 
hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening. 
 
Activiteiten voor de komende periode 
Ook de komende periode ligt de focus op het organiseren van de 
herhalingscursussen en de hulpverlening en daardoor het betrokken houden van de leden bij 
de vereniging. 
 
Organisatie rondom de herhalingsavonden 
De herhalingslessen worden in twee groepen gehouden in Haulerwijk en worden goed 
bezocht. Per groep zijn er 6 herhalingslessen waarvan per groep 1 avond met Lotus 
De leskwaliteit is in handen van de daarvoor gekwalificeerde instructeurs en lotus, en wordt 
regelmatig met hen geëvalueerd. 
 
Organisatie rondom de hulpverlening 
Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en 
constante hulpverlening wenselijk. Om dit in de toekomst te kunnen blijven aanbieden 
zonder daarbij de leden te overbelasten is aanvulling en “verjonging” van de leden van de 
vereniging wenselijk. We hebben daarom voor 2017 een beginnerscursus georganiseerd. 
We streven ernaar om dit in de nabije toekomst weer te doen. 

Beloningsbeleid 
Beloningsbeleid 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) 
voor het uitvoeren van werkzaamheden. Ook de bestuursleden ontvangen geen 
vrijwilligersvergoeding voor het vervullen van hun functie. 
 
Herhalingslessen 
In 2016 is de jaarvergadering geweest en zijn voor de leden 2 x 6 herhalingsavonden 
gerealiseerd in Haulerwijk . 



Hulpverlening bij activiteiten  is gerealiseerd bij: 

• meerdere activiteiten op de Skeelerbaan,  
• de avond 4 daagse,  
• een CD presentatie, 
• de Snikkerun,  
• de open dag van transportbedrijf Boonstra,   
• De Beer van Waskemeer, 
• Stratenvolleybal 
• Volks  Kerstzang 
• Intocht van Sinterklaas 
• Zeskamp Haule 

 

 

EHBO AFDELING HAULERWIJK/WASKEMEER

Rekening van Baten en Lasten Boekjaar 01-01- t/m 31-12-2016

BATEN LASTEN
2016 2016

Dienstverlening bij Evenementen 710,00€     Huur/koffie etc. 581,50€     
Contributie en verlengingen 1.610,00€  Kaderinstructeurs 753,35€     
Rente Aanschaf EHBO-materiaal 249,67€     
EHBO-boekjes 120,00€     Lotussen 170,00€     
Overige baten 42,88€       Afdracht EHBO 182,00€     
Rabobank subsidie ambuman 870,00€     Verlengingen 142,45€     

Bank/Bestuurskosten 127,60€     
Verzekeringen 82,36€       
EHBO boekjes 240,00€     
Onderhoud AED's 41,14€       

overige uitgaven 1,49€        
voordeling saldo 781,32€     

-€          -€          
TOTAAL 3.352,88€  TOTAAL 3.352,88€  

Balans per 31 december 2016
Activa Passiva
Liquide middelen 
Rendementsrekening 4.008,83€  Kapitaal per 01-01-2016 4.215,19€  
Betaalrekening 952,37€     Voordelig saldo 781,32€     
Kas 55,00€       Kapitaal per 31-12-2016 5.016,20€  

Totaal generaal 5.016,20€  Totaal generaal 5.016,20€  


