ANBI verklaring

Naam
RSIN
KvK nummer

Afdeling Castricum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
ook bekend als EHBO Vereniging Castricum
816625608
40634722

Contactgegevens
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Website

p/a Weegbree 35, 1902 JA Castricum
06-45546531
info@ehbocastricum.nl
www.ehbocastricum.nl

Doelstelling
De vereniging heeft als doel het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Zij tracht
dit doel te bereiken door:
• 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 praktisch te onderhouden en te vervolgen,
teneinde verlenging mogelijk te maken van de diploma’s en certificaten met bijbehorende
aantekeningen;
• het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
• het verzorgen van hulpverleningsdiensten bij (sport) evenementen;
• het verzorgen van hulpverleningsdiensten op de EHBO strandpost;
• het uitdragen van het belang van EHBO in brede zin.
Daarnaast verwijzen wij naar https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/.
Beleidsplan
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.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter

D. Castricum

Secretaris

C.H.M. Valkering-Kool

Penningmeester

J.H. Mooij

Bestuurslid opleidingen

C.A. Verhagen

Bestuurslid lesrooster

Th.A. Roes

Bestuurslid hulpverlening/materialen A.H. Nijmeijer
Bestuurslid strandpost

M.J. Vagevuur

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit.
Pagina 1 van 3 pagina’s

01-05-2021

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen een kostenvergoeding op basis van declaraties.
Er is geen personeel in dienst van de ANBI.
Leden die als vrijwilliger dienst doen als bijvoorbeeld docent of hulpverlener, ontvangen daarvoor
een vrijwilligersvergoeding.
Activiteiten
In het afgelopen kalenderjaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•

Cursus Eerste Hulp
Cursus Eerste Hulp aan Kinderen
Cursus Reanimatie incl. gebruik van de AED
Herhalingscursussen voor houders van een diploma/certificaat
Jeugd-EHBO lessen op basisscholen
Hulpverleningsdiensten bij (sport)evenementen
Hulpverleningsdiensten op de EHBO strandpost

Financiële huishouding

EXPLOITATIEREKENING 2020 in Euro’s
BATEN

LASTEN

Contributies leden

5.527,50 Kosten cursussen

6.635,87

Donateurs

9.878,25 Kosten huisvesting
1.395,00 Kosten materialen
35,50 Afdracht landelijk bureau KNV EHBO

4.616,26

Cursussen
Hulpverlening bij evenementen
Strandpost
Rente

2.367,71 Opleidingskosten
10,63 Kosten donatieactie
Bestuurskosten
Overige kosten

TOTAAL BATEN

19.214,59 TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

761,72
974,61
3.208,59
1.321,26
2.074,34
949,63
20.542,28
-/- 1.327,69

Toelichting
In 2020 is in verband met de COVID19 pandemie een beperkt lesprogramma uitgevoerd.
De baten bij ‘Hulpverlening evenementen’ en ‘Strandpost’ zijn het saldo tussen inkomsten en uitgaven
van deze rubrieken.
In verband met de COVID19 pandemie zijn veel evenementen geannuleerd waarbij onze inzet
gevraagd was.
De specifieke materiaalkosten zijn toegerekend aan de betreffende activiteiten. De materialen die bij
meerdere activiteiten worden gebruikt, staan onder ‘Kosten materialen’ vermeld.
De kosten vermeld bij ‘Opleidingskosten’ betreffen de scholings- en nascholingskosten van de
docenten. In 2020 is een nieuwe docent Eerst Hulp opgeleid.
De ‘Kosten donatieactie’ betreffen de drukkosten van de donatiefolder. De folders worden door onze
vrijwilligers huis-aan-huis in Castricum verspreid.
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Onder ‘Bestuurskosten’ zijn o.a. de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering en
rechtsbijstandverzekering voor zowel bestuur als vrijwilligers geboekt.
Bij ‘Overige kosten’ zijn o.a. bankkosten en administratiekosten verantwoord.

BALANS 31 december 2020
ACTIVA

PASSIVA

Inventaris

1,00 Reserve Inventaris en Materialen

Materialen

1,00 Algemene Reserve

6.202,31

Kas

5,02 Nog te betalen

1.975,00

Bank Betaalrekening

701,98 Resultaat lopend boekjaar

Bank Spaarrekening

32.465,62

TOTAAL ACTIVA

33.174,62 TOTAAL PASSIVA

26.325,00

-/- 1.327,69

33.174,62

Toelichting
De inventarissen en materialen zijn bij aanschaf volledig ten laste van de exploitatie van het
betreffende jaar geboekt en daarom voor een fictief bedrag van € 1,00 op de balans opgenomen.
De hoogte van de ‘Reserve Inventaris en Materialen’ is gebaseerd op een 10-jaars investeringsprogramma waarin de toekomstige vervangingskosten van materialen en inventaris zijn opgenomen.

Pagina 3 van 3 pagina’s

01-05-2021

