
  Jaarverslag 2018 

Van de EHBO vereniging Klazienaveen e.o. 

 

Voorwoord door de voorzitter. 

Ons verenigingsjaar begon officieel op 1 januari van het nieuwe jaar, 
voor ons als bestuur begint het met de voorbereidingen voor de 
algemene ledenvergadering. Als de ledenvergadering is geweest gaat 
het nieuwe jaar echt van start. Dit jaarverslag sluit een tijdperk van 26 
jaar als onafhankelijke EHBO vereniging af. Sinds december van 2018 
zijn we toegetreden tot de Koninklijke Nederlands vereniging Eerste 
Hulp Bij Ongelukken. Het bestuur is hier erg tevreden over, we kunnen 
nu weer terugvallen op een grote organisatie. 

 

Leden 

Op 01-01-2018 telde onze vereniging 55 leden. 
Gedurende het jaar zijn er een aantal leden die hebben besloten hun 
lidmaatschap te beëindigen. Het besluit om bij onze vereniging te 
stoppen was voor iedereen divers, van tijdgebrek tot ‘het is mooi 
geweest’. Wat de reden ook is om te stoppen, we betreuren het dat er 
leden zijn weggegaan of zelfs helemaal gestopt met EHBO; echter het 
zijn naar ons weten weloverwogen beslissingen en we respecteren dan 
ook de keuzes van, inmiddels, onze ex-leden. Gelukkig mochten we 
ook weer een aantal nieuwe leden begroeten, deze hebben allemaal in 
juni van 2018 bij onze vereniging hun diploma behaald. De eindscore 
wat ledenaantal betreft staat op 31-12-2018 op 48 leden. 45 leden 
hebben hun volledige eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken. 
Vier leden hebben ook nog de aantekening wandelletsel. Drie leden 
volgen de hoge snelheidstrainingen bij een andere vereniging en drie 
leden hebben alleen het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. 
 
  



Herhalingen 
 
De herhalingslessen werden dit jaar net als voorgaande jaren gegeven 
op zes avonden en/of twee zaterdagochtenden. We hadden voor het 
eerst een inhaalavond voor leden die onvoldoende lesstof hadden 
herhaald en mogelijk in de gevarenzone wat verlenging betreft zouden 
kunnen komen. Hier werd mondjesmaat gebruik van gemaakt. 
Verder blijkt dat niet alle leden hun herhalingen volgen. Van sommigen 
is bekend dat ze via hun werk aan de herhalingseisen voldoen, van 
anderen is dit nog niet duidelijk. 
 
 
Opleiding 
 
Er werd in maart 2018 gestart met een groep van acht cursisten en 
deze zijn alle acht geslaagd. Eén van de cursisten heeft zich als lid 
aangemeld bij de vereniging waar ook haar moeder al lid was namelijk 
Barger-Compascuum, de rest van de cursisten is lid geworden of 
gebleven van onze vereniging. Een bijzondere groep was het wel: de 
oudste deelnemer was 74 jaar de jongste 13 tijdens het examen, zo 
zie je maar EHBO is voor iedereen. 
 
In november 2018 is er weer een opleiding gestart voor EHBO, deze 
cursisten zullen de dag na de ALV hun examens doen, wij wensen hen 
hiermee natuurlijk veel succes. We hopen ook van deze groep 
cursisten een aantal te mogen verwelkomen als leden van onze 
vereniging. 
 
 
Koninklijke Nederlands Vereniging EHBO (KNV EHBO). 
 
Zoals in de algemene ledenvergadering vorig jaar werd geschetst was 
het een streven om als vereniging aansluiting te zoeken bij de 
Koninklijke Eerste Hulp Vereniging. Hiervoor was een statutenwijziging 
noodzakelijk. Om een statutenwijziging te kunnen doorvoeren moet 
twee derde van de leden stemmen en van het aantal uitgebrachte 
stemmen moet twee derde voor stemmen. Dit aantal werd niet 
gehaald tijdens de eerste Algemene ledenvergadering op 6 februari. 
Hierop is er een tweede ledenvergadering op 27 februari uitgeroepen 
ook hier waren niet voldoende stemmen om een statutenwijziging te 
mogen doorvoeren. Daarop werd er besloten om een stemronde te 
organiseren die van 15 maart tot 31 maart openstond.  
  



Alle leden werd verzocht schriftelijk te stemmen, dit deden gelukkig 
veel leden en we konden dan ook op 31 maart tijdens het tellen van 
de stemmen constateren dat er 36 leden gestemd hebben voor een 
statutenwijziging. Hiermee konden we het traject van aanmelden bij 
de KNV EHBO ingaan en vervolgens wachten op goedkeuring. De 
goedkeuring en daarmee het begin van het lidmaatschap van de KNV 
EHBO is afgegeven begin december 2018. Hierna moesten de statuten 
nog officieel gewijzigd worden bij de notaris. Tijdens het schrijven van 
dit jaarverslag liggen de statuten nog bij de notaris maar zullen als het 
goed is, verwerkt en bijgeschreven worden bij de Kamer van 
Koophandel zodat alles gelegaliseerd is tijdens de jaarvergadering 
2019. 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter     Fenny Dekker 
Secretaris    Tjeerd van der Zwan 
Penningmeester   Hanneke van Nuil 
Evenementencoördinator Jolanda Wisman 
Algemeen bestuurslid  vacant 
 
Bestuursondersteuning: 
Materiaalbeheer    Mirjan van der Weide 
Uitgave tassen en kleding  Mirjan van der Weide 
Facebook     Kim Fokker 
Website en web-beheer   Arnold Geerlings 
 

 

Evenementen 

Het evenementen seizoen liep in 2018 van maart tot en met december. 
Het eerste evenement was een sponsorevenement, het waarschijnlijk 
bij veel van jullie zeer goed bekende Back to the Music, het laatste 
evenement was de light-run in Klazienaveen. Er werden dit jaar 23 
evenementen gelopen. De meeste inzetten die gedraaid werden 
werden met twee EHBO-ers gelopen. Een enkele zelfs met drie of vier 
EHBO-ers. In totaal is er door onze vereniging 384 uur EHBO gelopen 
op evenementen die we zelf hadden aangenomen. 
De evenementen werden op één uitzondering na allemaal door onze 
eigen leden gelopen. Voor één evenement hebben we twee EHBO-ers 
van buiten onze vereniging ingehuurd.  
  



Dit betrof ook gelijk het evenement wat betreft afstand het verst weg 
was namelijk op het Ermerstrand. De evenementen betroffen vooral 
sport, spel en muziek, van de fietsvierdaagse tot de buitenspeeldagen 
van de Buurtsportcoaches; van Turfjesmarkt tot Ruma-live. Verder 
hebben verschillende leden een andere vereniging geholpen om de 
inzet van evenementen daar rond te krijgen. Op elk evenement is 
alleen positieve feedback geweest, de aanvragers zijn blij dat we de 
evenementen van EHBO voorzien. We werden overal zeer gastvrij 
ontvangen en de evenementen werden goed en positief afgerond. 
 
 
Financieel  

Het jaar 2018 begonnen we met een batig saldo van €1.660,00 op de 
betaalrekening, een spaarbedrag van €1.001,72 en een kas van 
€259,50. In totaal dus €2.921,22.  

 

Inkomsten 
 
Dit jaar hebben we de facturen voor de ledencontributie in het 
voorjaar verstuurd, direct na de eerste reeks herhalingslessen. Dit 
heeft ertoe geleid dat halverwege het jaar alle leden (op één na, welke 
afgevoerd is als lid) hun contributie betaald hadden. Daarnaast hebben 
we in het voorjaar een opleidingscursus gehouden en zijn we in het 
najaar een tweede cursus gestart die nog aan de gang is. De 
inkomsten uit ledencontributie en cursussen bedragen €5.580,- Dit 
betreft €2.820,- aan contributie, €1.920,- voor de opleiding in het 
voorjaar en tot nu toe €840,- voor de eerste termijn van de lopende 
opleiding. Het grootste deel van de opbrengsten van de vereniging in 
2018 kwam uit contributie en cursussen.  
Ook hebben we dit jaar bij twintig evenementen in de regio inkomsten 
ontvangen voor de levering van EHBO vrijwilligers en we hebben voor 
het eerst meegedaan met de Rabobank Clubkascampagne. Uit 
evenementen hebben we €2.990,95 euro ontvangen voor de inzetten 
van vrijwilligers. Van de Rabobank ontvingen we een bedrag van 
€387,- uit de Clubkascampagne. De Rabobank Clubkascampagne is 
een bedrag wat we hebben ontvangen voor een specifiek 
bestedingsdoel. In ons geval is dat nieuwe kleding voor de vrijwilligers 
in de kleuren van de KNV. De hoogte van het bedrag werd bepaald 
door de hoeveelheid stemmen die we van leden van de Rabobank 
ontvingen.  

  



Dit waren 45 stemmen. Op de finaleavond in het Atlastheater in 
Emmen werd het bedrag uitgereikt. De voorzitter en penningmeester 
van de vereniging ontvingen hier het bedrag van €387,-. Hier zijn we 
als vereniging natuurlijk ontzettend blij mee, maar volgend jaar willen 
we weer meedoen en hopelijk krijgen we dan nog meer stemmen! 

Verder is er nog een bedrag van €250,- ontvangen wat bij het 
boekjaar 2017 hoort.  

 

Uitgaven 
 
Als vereniging hebben we het afgelopen jaar ook verschillende 
uitgaven gemaakt. Vaste uitgaven zijn die voor herhalingslessen, huur 
van de Noorderbreedte en vrijwilligersvergoedingen. Ook maken we 
ieder jaar kosten voor de diploma’s van het Oranje Kruis en voor eten 
en drinken van vrijwilligers tijdens inzetten. Natuurlijk zijn er ook 
bestuurskosten. Hieronder vallen onder andere printkosten, 
portokosten, kosten voor de website, kilometervergoedingen, 
verzekeringen, kosten voor de bankrekening enzovoorts.  
Dit jaar waren er, anders dan afgelopen jaren, ook kosten voor 
opleidingen. Aan kosten voor de docent, zowel voor de opleiding als 
voor de herhalingslessen, heeft de vereniging dit jaar €990,10 betaald. 
Aan huurkosten voor de Noorderbreedte betaalde de vereniging 
€1.012,00. Voor examens en nieuwe diploma’s betaalde de vereniging 
€589,10 aan het Oranje Kruis. Naast de kosten voor de docent en voor 
de huur van de Noorderbreedte betaalde de vereniging nog een bedrag 
van €461,17 voor de opleidingen. Hierbij moet onder andere gedacht 
worden aan cursusmateriaal.  

Voor de vrijwilligers bij de inzetten betaalde de vereniging een bedrag 
van €1.285,97. Dit is voor het merendeel naar vrijwilligers uit onze 
eigen vereniging gegaan. De vergoedingen zijn betaald aan twaalf 
verschillende vrijwilligers. Aan eten en drinken voor deze vrijwilligers 
tijdens hun inzet betaalde de vereniging €193,75. Aanvulling van 
materialen heeft €84,53 gekost en inzet van Lotussen €17,85. De 
bestuurskosten ten slotte bedroegen €486,27. 

De inzet van Lotussen in het voorjaar, zowel voor de herhalingslessen 
als voor de opleiding, is een gift van de Lotus Studiekring Coevorden. 
We hebben hiervoor dus geen kosten gemaakt. Voor de inzet van een 
Lotus in het najaar zijn weer de gebruikelijke kosten gemaakt. Ook is 
er nog een bedrag van €346,53 betaald voor een factuur van kosten 
over het jaar 2017. 



 
Kosten-batenanalyse opleidingscursus voorjaar 
 
In het totaaloverzicht van het boekjaar 2018 staan kosten en 
opbrengsten van de afgeronde opleidingscursus en van de cursus die 
nog aan de gang is. Van de cursus die nog niet is afgerond drukken 
niet alle kosten en opbrengsten op het jaar 2018. Van de 
opleidingscursus in het voorjaar is daarom een aparte kosten-
batenanalyse gemaakt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat de Lotus inzet een gift was. Zie hieronder: 
 
Kosten-batenanalyse opleiding 
voorjaar 2018 

 Kosten: 
 

Baten: 
 Noorderbreedte €296,00 Deelnemers €1.920,- 

Materiaal €249,73 
  Docent €527,56 
  Examens €320,00 
  Aandenken €33,46 
  Lotus Gift 
  

    Totaal: €1.426,75 Totaal: €1.920,00 

    Resultaat: 
 

   €493,25 
  

Kas 
 
Een bedrag van €159,50 is uit de kas op de rekening gestort, de kas 
bedraagt nu €100,-.  
 
Conclusie 
 
Het jaar 2018 was een goed jaar voor de vereniging. Er werd 
€5.120,74 aan kosten gemaakt en €8.957,95 aan opbrengsten 
ontvangen.  Het resultaat over dit jaar is dus een positief bedrag van  
€3.837,21. Het saldo op 31 december 2018 is €7.163,77.  
Hiervan staat €3.501,72 op de spaarrekening, €100,- in de kas en 
€3.562,05 op de lopende rekening.  
 

  



 

Kosten en opbrengsten 2018: 

Totaal opbrengsten: € 8.957,95 
Totaal kosten:  € 5.120,74   

Batig saldo 2018:  € 3.837,21 

Kascontrolecommissie 
 
Op 10 januari 2019 heeft de Kascontrolecommissie van de vereniging 
de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zie hiervoor 
onderstaande verslag. Het bestuur vraagt dan ook de ALV om 
dechargeverlening voor het gevoerde financiële beleid. 
 
 

 

 

  



 
Begroting 2020 
 
Voor het komende boekjaar 2020 heeft het bestuur de volgende 
begroting opgesteld. Deze wordt op de Algemene Ledenvergadering 
ter goedkeuring aangeboden. 
	

 

 

Namens het bestuur 

Fenny Dekker 
VoorzitterKNV EHBO afd. Klazienaveen 


