ANBI Rapportage EHBO Vereniging PTI over 2020
Naam en zetel
Statutaire naam: Afdeling EHBO Vereniging PTI
Verkorte naam: EHBO PTI
Zetel: Hilversum
KvK-nummer: 52942368
RSIN: 850676599

Contactgegevens:
EHBO Vereniging PTI
t.a.v. G. Ensing (secretaris)
Herman Teirlinckstraat 24
1321 AG Almere

Doel
Doel van de vereniging:
1. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te
bevorderen.
2. Het verlenen van eerste hulp op verzoek bij presentaties, beurzen, feesten, open
dagen, etc.

Beleidsplan
De vereniging voert het volgende beleid om het doel te bereiken:
 Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt
gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
 Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch 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.
 Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening.
 Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.

Functie van de bestuurders
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
 Hr. M. Calis, voorzitter
 Hr. G. Ensing, secretaris
 Hr. C. Martijnse, penningmeester
De vereniging heeft geen algemene leden.

Beloningsbeleid
Het bestuur zijn vrijwilliger en krijgen geen beloning. Desgewenst krijgt men alleen een
vergoeding voor de door hen in hun functie gemaakte onkosten.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten 2020
In verband met de corona richtlijnen en de lockdown konden niet alle geplande acties en
trainingen doorgang vinden.
Van de voor seizoen 2019-2020 vastgestelde cursussen zijn er in totaal 6 doorgegaan. De
geplande lezing van de brandweer in april is komen te vervallen samen met de 2
daaropvolgende herhalingslessen. Dit vanwege de corona-maatregelen.
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Onze EHBO instructeur is gestopt met de EHBO lessen. Na vertraging door de AVG richtlijnen
en corona is een nieuwe instructeur gevonden. De kennis van de leden is bijgehouden met
online vragen en discussie over grote variëteit aan EHBO onderwerpen. Voor 2021 is een
lesprogramma opgesteld voor de eerste 6 maanden.
Er zijn EHBO 4 diploma’s verlengd.
De AED’s en EHBO trommels zijn gecontroleerd en waar nodig zijn materialen aangevuld of
vervangen waar deze over tijd waren.
Er is eerste hulp verleend bij
 meerdere reanimaties,
 een epileptische aanval,
 eerste en tweede graad brandwonden,
 verzoeken om hulp bij onduidelijke medische klachten. Deze zijn doorverwezen naar
de huisarts.
 meerdere snijwonden en verstuikingen.

Financiële verantwoording
EHBO Vereniging PTI
Rekening baten en lasten over boekjaar 2020
Baten

Lasten

Contributies
Storting derden
Restitutie EHBO materiaal
Ontvangen rente
Terugontvangen

€
€
€
€
€

-

Kaderinstructeur + LOTUS
Afdracht KNV EHBO
Verlengingen EHBO Diploma's
Verband /Hulpmiddelen/AED/Les materialen
EHBO Blad
Kado's afscheid/ziekte
Opleiding EHBO'ers
Bindingsuitje
Kosten Bank
Terugbetaling derden
Kosten KvK
Reservering
Resultaat

€ 1.111,70
€
112,71
€
59,80
€
843,10
€
112,00
€
54,60
€
€
363,83
€
113,61
€
28,13
€
€
€ -2.799,48

TOTAAL

€

-

TOTAAL

€

-

Balans per 31-12-2020
Activa

Passiva

Kas
SNS Zakelijke Betaalrekening
SNS Basissparen
Ontvangen Rente

€
€ 2.283,03
€
0,99
€
-

Kapitaal
Reserveringen

€ 2.284,02
€
-

TOTAAL

€ 2.284,02

TOTAAL

€ 2.284,02

Over het jaar 2020 zijn geen inkomsten binnen gekomen. Als gevolg van corona zijn de
contributies pas in januari van 2021 ontvangen.
Namens de KNV EHBO PTI
Opgemaakt op 9 april 2021 door G. Ensing - Secretaris
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