
 
  
 
 
 
 

ANBI verklaring 

Naam, Afdeling Nisse van de KNV EHBO ; 
RSIN, nummer staat op de brief van de Belastingdienst   8111.17.340; 

contactgegevens, vestigingsadres of postbusnummer en bijvoorbeeld telefoonnummer en e-

mailadres      Nissezandweg 1, 4451 NB Heinkenszand 0113-649324 ja.rijk-rijk@online.nl 

De doelstelling: De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te 

bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt 

gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; 

b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te 

vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met 

bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening; 

c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening; 

d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp; 

e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.  

Daarnaast verwijzen wij naar https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/.  

Voor het meest actuele beleidsplan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO verwijzen wij 

naar de website van de landelijke vereniging. Ook de komende periode ligt de focus op het 

organiseren van de opleidings- en herhalingscursussen en de hulpverlening bij calamiteiten en 

evenementen.  

Samenstelling van het bestuur  

Voorzitter  naam Kees van ‘t Westeinde 

Secretaris  naam Leny Rijk 

Penningmeester  naam Jannie de Pundert 

Algemeen bestuurslid  naam n.v.t. 

Algemeen bestuurslid naam n.v.t. 

Algemeen bestuurslid naam n.v.t. 

Algemeen bestuurslid naam n.v.t. 

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit.  

Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties 

(reis)kostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst van de ANBI.  

https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/wp-content/uploads/2021/01/MJBP-21-25-ter-publicatie.pdf


 
  
 
 
 
 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In het afgelopen boekjaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Vanwege corona geen evenementen. Cursussen die zijn gegeven: Basiscursus reanimatie/AED – 

herhalingscursus reanimatie/AED  – herhalingslessen   

LET OP: Omschrijving verzekeringen moet weg. Dat moet zijn: AMBUman/longen € 1048 

 

Inzage in de financiële huishouding 

EXPLOITATIEREKENING 2020 
  

BATEN: €  LASTEN: € 

Contributies leden 1820  Kosten EHBO herhalingen 325 

Donateurs 00  Kosten reanimatie (herhaling) 245 

Opleidingen 952  Diploma's en examens 464 

Evenementen hulpverlening 00  Afdrachten landelijk 305 

Actie clubsupport 221  Verzekeringen 1048 

Gemeente  subsidie 362  Zaalhuur 156 

     Afschrijving materialen 349 

   Diversen (school,lotus,cons.) 1009 

     Bestuurskosten 120 

   Bankkosten 119 

       

TOTAAL BATEN: 3355  TOTAAL LASTEN:            4140 

       

   Saldo -785 
 

BALANS 31 december 2020 

  

Activa €  Passiva € 

Materialen 00  Algemene reserve 855 

 200  (Voordelig) saldo -785 

Vooruitbetaalde verzekering 00  Reservefonds jubileum 00 

Nog te ontvangen  240    

Spaarrekening ….. Bank 311  Nog te betalen 1131 

Betaalrekening ….... Bank 443  Vooruit ontvangen contributie 00 

Kas 7      

     

  1201    1201 

 


