ANBI verklaring
Naam, EHBO vereniging IJsselham;
RSIN, 813713973;
contactgegevens, EHBO vereniging IJsselham. Hoofdstraat 134 8375 AT Oldemarkt 0652288060
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

Anita Nijholt en Joke Hoek

Secretaris

Anita Nijholt

Penningmeester

Joke Hoek

Algemeen bestuurslid

Erik Koelma

Algemeen bestuurslid

Annet Farnholt

Algemeen bestuurslid

naam

Algemeen bestuurslid

naam

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.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het afgelopen boekjaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
Wij leiden onze leden op tot goede EHBOhulpverleners daarvoor zijn 6 lessen per jaar nodig waarvan
1 reanimatie en AED is.
Wij verlenen hulp bij evenementen.
Aan het eind van elk EHBOseizoen hebben wij een algemene leden vergadering.
(dit in de jaren voor de Corona crisis)

Inzage in de financiële huishouding

EXPLOITATIEREKENING 2020
BATEN:
Contributies leden
Donateurs
Opleidingen
Evenementen hulpverlening
Inkomstensoort
inkomstensoort

TOTAAL BATEN:

€
800
1300
00
500
00
00

2600

LASTEN:
Kosten EHBO herhalingen
Kosten reanimatie (herhaling)
Diploma's en examens
Afdrachten landelijk
Verzekeringen
Zaalhuur
Afschrijving materialen
Diverse kosten
Bestuurskosten
Bankkosten
TOTAAL LASTEN:

€
275
370
120
160
337,20
122,50
120
200
150
119,40
1974,10

Saldo

00

BALANS 31 december 2020
Activa
Materialen
Vooruitbetaalde verzekering
Nog te ontvangen
Spaarrekening ….. Bank
Betaalrekening ….... Bank
Kas

€
00
00
00
00
00
00
00

Passiva
Algemene reserve
(Voordelig) saldo
Reservefonds jubileum
Nog te betalen
Vooruit ontvangen contributie

€
00
00
00
00
00

00

00

