ANBI. 2015-2016
1 Naam van de instelling;
Katholieke Vereniging voor EHBO 's-Hertogenbosch
2 RSIN / fiscaal nummer
RSIN nummer 003897382
3 Post of bezoekersadres van de instelling
Postbus 2257 5202 CG 's-Hertogenbosch
Huisvesting Vereniging:
Pelssingel 548b
5212 PE 's-Hertogenbosch
4 Duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
a. De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van de
ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke eerste hulp bij ongevallen.
b. De vereniging wil zich onderscheiden door het dragen van uniforme EHBO kleding in opvallende
kleuren.
c. De vereniging wil trachten de ontwikkelingen op eerste hulp als kennis van verband en
hulpmiddelen te realiseren.
d. Het aantal daadwerkelijk benodigde hulpverleners te verstrekken aan organisaties die daarom
vragen.
e. En voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
5 Hoofdlijnen van het beleidsplan.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met
soortgelijke verenigingen of organisaties door:
a. het organiseren van cursussen in " E.H.B.O." en ongeval preventie;
1. Volledige opleiding voor het diploma EHBO Oranje kruis
2. Reanimatie cursus
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
1. Herhaling lessen (min.5 per jaar)
2. Herhaling les Reanimatie (min. 1 per jaar)
3. EHAK (cursus eerste hulp aan kinderen)
4. Sport (cursus eerste hulp bij sportletsels)
5. Wandel (cursus eerste hulp bij wandelletsels)
6. PBLS (cursus reanimatie bij baby's en kinderen
7. Verdiepingslessen (b.v. til technieken, ABCD methodiek)
8. Verdiepingslessen met gast docenten (alcohol, drugs, epilepsie)
c. een doelgerichte propaganda;
1. Aandacht van de vereniging in plaatselijke nieuwsbladen
2. Eigen club magazine (Pelsmail)
d. Het huren van een eigen permanente huisvesting voor het verrichten van bovengenoemde
opleidingen en bijeenkomsten.
e. Verder al wat voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.
6. Functie en namen van de bestuurders.
Voorzitter:
F.J.M. van de Camp
Secretaris:
M.C. Rietkerk
Penningmeester:
J. Vorstenbosch
Hulpverleningen:
P.A.H. Aarsel I van Rosmalen
Opleidingen:
D.H. Maartens
PR / Redactie:
J. van den Heuvel
7. Beloningsbeleid.
Bestuurders mogen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Andere geldelijke
vergoedingen geschiedt binnen het door de belastingdienst opgestelde vrijwilligersvergoedingen.

8. Verslag (beknopt) van de uitgeoefende activiteiten.
Verzorgen van diverse cursussen zowel in als extern. Bezorgen van gevraagde hulpverleners bij o.a.
Bossche kermis, Avond vierdaagse ('s-Hertogenbosch, Engelen), Konings- en Bevrijdingsfeesten,
winterfestijn Parade, diverse muziekevenementen (Maaspoort, Klokgebouw Eindhoven),
jeugdkampen, diverse sport en spel evenementen.

9. Financiële verantwoording 01-09-2015 - 31-08-2016

Bedragen in euro’s
Balans
Activa
Liquide middelen
Debiteuren

1.117,53 Eigen Vermogen
16.632,84 Kortlopende schulden
4.887,94

Afschrijving
Reserveringen
Langlopende schulden

Totaal

Contributie
Opleiding
Jeugd
Donatie/hulpverlening
Verkopen
Vervolgcursus
Verhuur gebouw
Rente

22.638,31

4.150,00
-

3.318,82
619,88
479,12
1.980,10
2.634,31
8.230,84
474,15
1.320,43

Onderhoud gebouw

1.478,77

Website
Verzekeringen
Resultaat
52.066,30

580,45

Telefoon
Energie en Water

Algemene kosten
Contributie Bond
Hulpverlening
Kaderkosten

Totaal

5.728,68

22.638,31

Verlies- en winstrekening
14.745,20 Opleiding
7.641,74 Aanschaf lesmateriaal
1.125,50 Jeugd
26.291,93 Diplomaverlenging
1.209,28 Porti/kantoorartikelen
Representatie
975,64 Huur
77,01

12.179,18

563,89
860,80
16.119,36
5.856,99
470,45
710,90
6.947,49
52.066,30

