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De bestuursleden ontvangen geen beloning. 

Bestuursleden krijgen gemaakte kosten vergoed.

Commissieleden krijgen gemaakte kosten vergoed.

Diverse bestuursleden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.
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ANBI PUBLICATIE

E.H.B.O. Vereniging Brouwhuis

Balans per: 31-12-20 31-12-19 31-12-20 31-12-19

Vaste activa: Kapitaal:

Duurzame goederen 2.673      4.405      Eigen vermogen 11.248 15.435

Voorziening:

Vlottende activa: Egalisatierekening 0 270

Vorderingen 1             1              

Liquide middelen 9.357      12.170    Vreemd verm kort:

Schulden 783 871

Totaal: 12.031    16.576    Totaal: 12.031 16.576

Resultatenberekening:

Lasten 2020 2019 Baten 2020 2019

Onkosten algemeen 4.351 4.377 Contributies 855 1.110

Cursus / oefeningen 84 744 Evenementen/cursus/oefening 205 3.163

Afschrijvingskosten 1.462 1.476 Overige opbrengsten 650 1.296

Nadelig saldo 4.187 1.028

Totaal 5.897 6.597 Totaal 5.897 6.597

Toelichting balans:

Duurzame goederen Boekwaarde duurzame goederen, die worden gebruikt bij lessen en hulpverlening.

Hierop wordt afgeschreven.

Vorderingen De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale

Liquide middelen waarde.

Schulden

Voorziening Egalisatierekening strekt tot gelijkmatige verdeling van subsidies, ontvangen voor

de aanschaf van duurzame goederen.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun functie.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Actieve leden betalen jaarlijks een bijdrage voor hun lidmaatschap.
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E.H.B.O. Vereniging Brouwhuis

Uitgeoefende activiteiten 2020:

Bestuursvergaderingen (ook digitaal), maandelijks, 

Bestuursvergaderingen met zusterverenigingen en samenwerkende partners.

Ledenvergadering, in voorjaar.

Beheer secretariaat.

Beheer ledenadministratie.

Beheer administratie.

Beheer website.

Begeleiding evenementen.

Organiseren herhalingslessen.

Sponsoring.



Beleidsplan E.H.B.O. Vereniging Brouwhuis:

De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden 

uitgevoerd. De uitvoering geschiedt door de bestuursleden conform hun taakstelling, door 

andere leden en door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie

die dienstbaar is aan de vereniging. 

 

DOELSTELLING volgens statuten:

EHBO Brouwhuis behartigt de belangen en de doelstellingen

van EHBO-rechtspersonen en andere leden. 

DOEL 

Artikel 4. 

EHBO Brouwhuis stelt zich met haar aangesloten leden ten doel het bevorderen van al datgene, 

wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke 

eerste hulp bij ongelukken, calamiteiten, rampen en dergelijke in de meest ruime zin van het woord. 

Artikel 5. 

EHBO Brouwhuis tracht haar doel te bereiken door het aanwenden van middelen, die daartoe 

bevorderlijk zijn. In het bijzonder richt zij haar aandacht op het bevorderen van:

a.    Het organiseren van alle opleidingen, die leiden tot geoefende EHBO'ers;

b.    Het stimuleren van en medewerking verlenen aan opleidingen en oefeningen op het gebied 

   van de eerste hulpverlening;

c.    Het geven van steun, advies en voorlichting aan de medemens;

d.    Het onderhouden van betrekkingen met zusterorganisaties;

e.    Het openen en bestendigen van contacten met overheden / bedrijven en instellingen alsmede

   het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan dezen;

f.      Andere middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van EHBO Brouwhuis.


