
EHBO vereniging Witmarsum e.o. 
Statutaire naam: Vereniging Afdeling Witmarsum e.o. van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken 
Zetel: Witmarsum, gemeente Súdwest-Fryslân 
RSIN / fiscaal nummer: 815685014  
Handelsregisternummer: 40002215 
Contactgegevens: Noordereind 22 te 8823 SN Lollum 
 
Doelstelling/missie 
Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken bevorderen.  
 
Beleidsplan 
Het beleid van onze vereniging is gericht op: 
-    het verkrijgen, op peil houden en uitbreiden van de kennis van en de vaardigheden 
     in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, dus zowel theoretisch als praktisch,  
     door het organiseren van cursussen, zowel voor de ehbo als voor (alleen) de reanimatie; 
-    het op vrijwillige basis inzetten van een of meer leden als ehbo’ers bij evenementen. 
Voor de manier waarop onze vereniging geldt werft, het vermogen beheert en besteedt, 
wordt verwezen naar de jaarrekening. 
 
Bestuur 
De heer S. van den Berg, voorzitter 
Mevrouw K.H.L. Kooij, secretaris 
Mevrouw T.H. Schotanus, penningmeester 
Mevrouw A. Heeringa, algemeen bestuurslid  
Mevrouw M. Tolsma – Kleijne, algemeen bestuurslid 
De bestuurders ontvangen desgewenst alleen een vergoeding voor de door hen in hun 
functie gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
De vereniging heeft geen personeel in dienst. 
 
Jaarverslag 2017 - 2018 
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september. 
In de maanden september - oktober 2017 houden wij de herhaling voor de ehbo. 
Op maandagavond groep A en op dinsdagavond groep B.  
Op de laatste lesavond is er ook iemand van de lotuskring Sneek. 
Op maandag 6 maart 2018 houden wij onze jaarvergadering in de Hoekstien te Witmarsum. 
12 van de 27 leden zijn aanwezig. 2 leden worden verkozen/benoemd tot bestuurslid. 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 april 2018 wordt de “losse” reanimatie herhaald voor onze 
eigen cursisten en die van/via het sportpark te Witmarsum. Er zijn 21 deelnemers plus 4 
ehbo’ers die in oktober 2017 de reanimatieles hebben gemist. 
De niet-ehbo’ers krijgen het nieuwste reanimatieboek van de Nederlandse Hartstichting, 
gebaseerd op de huidige richtlijnen voor de reanimatie. 
Op 22 en 29 mei 2018 konden wij een nieuwe reanimatiecursus houden voor 7 personen. 
Een of meer leden van onze vereniging zijn in dit seizoen als ehbo’er aanwezig geweest bij: 
- de triatlon te Witmarsum op zondag 10 september 2017; 
- de Ljochtkuiertocht te Pingjum op zaterdag 4 november 2017; 
- de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten te Witmarsum op zaterdag 25 november 2017; 
- de Nieuwjaarsduik te Witmarsum op maandag 1 januari 2018; 
- de uitvoering van de gymnastiekvereniging te Witmarsum op vrijdag 13 april 2018; 
- een evenement in een manege te Steenwijk op zaterdag 14 april 2018; 
- de viering van Koningsdag in het centrum van Witmarsum op 27 april 2018,  
  met onder meer een vrijmarkt, waarop wij toonden de reanimatie met aed op een pop; 
- het hardlopen van Breezanddijk of Kornwerderzand naar Zurich op zaterdag 30 juni 2018; 
- de reünie te Schraard op vrijdag 6 juli 2018; 
- sport en spel voor de inwoners van Lollum en Waaksens op donderdag 19 juli 2018; 



- Timmerdorp te Witmarsum op dinsdag, woensdag en donderdag 24, 25 en 26 juli 2018. 
In het seizoen waren er een aantal vergaderingen van het bestuur en diverse contacten. 
 
Jaarrekening 2017 - 2018 
Het boekjaar loopt van 1 september tot 1 september. 

           

Ontvangsten    Euro's  Uitgaven    Euro's 

           

Contributies   425,00  Ehbo materialen   215,03 

Donaties    766,80  Ehbo boekjes   10,00 

Subsidie gemeente SWF  575,00  Diploma verlengingen  164,45 

Rente    10,02  Hulpverleningsblad   58,00 

Hulpverleningsblad   14,50  Administratiekosten  15,00 

Ehbo boekjes   0,00  Attenties    10,00 

Vergoeding ehbo inzet  235,00  KNV Ehbo, afdracht   152,60 

Bijdrage cursisten reanimatie  560,00  Huur zalen en consumpties,   

      Ehbo docenten en lotus,   

      inclusief reiskosten  1.245,32 

      Aanschaf reanimatiepoppen  100,00 

      Dorpskrantje De Koepel  43,00 

      Onderhoud Aed   106,00 

      Verzekeringen   75,85 

      Bankkosten   37,88 

           

Subtotaal    2.586,32  Subtotaal    2.233,13 

      Voordelig saldo   353,19 

                                

Totaal    2.586,32  Totaal    2.586,32 

           
Saldo aanvang 
seizoen      

Saldo einde 
seizoen     

           

Betaalrekening   1.652,52  Betaalrekening   1.195,69 

Spaarrekening   10.949,42  Spaarrekening   11.759,44 

           

Totaal    12.601,94  Totaal    12.955,13 

           
De verenging heeft voorts in eigendom ehbo materialen en –kleding, waar onder 1 a.e.d. 
De vereniging heeft geen schulden. 
 
Begroting 2018 - 2019 
Het boekjaar 2018-2019 zal ongeveer gelijk zijn aan het boekjaar 2017-2018. 
Door de aanschaf in oktober 2018 van een nieuwe/tweede a.e.d. zal het boekjaar  
2018 – 2019 wel een nadelig saldo opleveren. 


