Jaarverslag 2021
KNV EHBO afdeling Klazienaveen

Voorwoord door de voorzitter.
Hopelijk heeft u allen de pandemie goed doorstaan en heeft het virus u niet al te hard getroffen.
Want daar waar we dachten dat COVID-19 niet zo lang zou duren kwamen we bedrogen uit. Ook 2021
stond vooral in het teken van COVID-19, lock downs wat kan wel wat kan niet.
Het voorwoord van vorig jaarverslag kan bijna één op één worden overgenomen.
Deze pandemie zorgt aan de ene kant voor stilstand aan de andere kant zien we dat de ingezette
veranderingen wat betreft evenementen hulpverlening met wat vertraging gewoon doorgaat.
De aanpassingen die daaruit voortvloeien zullen verwerkt worden in ons aanbod. Verdere
professionalisering van onze EHBO vereniging is nog niet van de grond gekomen. Dit kunnen we ook
niet als bestuur alleen dat zullen we moeten doen als vereniging.

Leden
Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 44 leden, er kwamen leden bij en er gingen leden weg waardoor
onze vereniging op 31 december 2021 bestaat uit 40 leden.

Opleiden en competent blijven

In het voorjaar van 2021 was het niet mogelijk om herhalingslessen aan te bieden in verband met covid19. Daarom is ervoor gekozen om de herhalingen aan te bieden op twee zaterdagochtenden in het
najaar, waardoor alle competenties behandeld zijn. In 2022 zullen de herhalingslessen wederom op twee
zaterdagochtenden plaatsvinden, één in het voorjaar en één in het najaar. In 2021 is er geen
opleidingscursus van start gegaan, het plan is om in 2022 weer een opleidingscursus te starten.
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Evenementen
Evenementen voorzien van EHBO was in 2021 was mager. Er zijn wat sport evenementen geweest, Folk
an de Gruppe is doorgegaan en dat was het wel.
Weinig extra inkomsten vanaf die kant voor de vereniging dus.
Voor onze verenigingen betekent dit een flinke aderlating in inkomsten en naamsbekendheid. Om dit
weer op peil te krijgen en indien mogelijk te vergroten kunnen we uw hulp goed gebruiken. Waar
EHBO nodig is is het in principe mogelijk deze te regelen via onze vereniging.
Naast het lopen van evenementen voor onze eigen vereniging bestaat er de mogelijkheid om voor
derden EHBO diensten te lopen. Indien u hier belangstelling voor heeft kan het bestuur u daar meer
over vertellen.

Financieel jaarverslag KNV EHBO afdeling Klazienaveen 2021
Het jaar 2021 begonnen we met een saldo van €5.025,10 op de betaalrekening, een spaarbedrag van
€5.002,29 CR en een kas van €35,70 in totaal dus €10.063,09
Inkomsten
Dit jaar hebben we door Covid-19 de facturen in de maand augustus verstuurd. In het voorjaar van 2022
konden de herhalingslessen helaas niet plaatsvinden vanwege Covid-19. Vanwege Covid-19 hebben we
besloten om de lessen in het voorjaar te laten vervallen. In het najaar zijn de meeste herhalingslessen
doorgegaan. Enkele lessen konden niet plaatsvinden vanwege de aangescherpte regels omtrent Covid-19.
Het versturen van de facturen voor de ledencontributie heeft ervoor gezorgd dat bijna alle facturen zijn
betaald aan het einde van 2021.
Helaas hebben we ook dit jaar maar uit 2 evenementen inkomsten mogen ontvangen voor de levering van
EHBO-vrijwilligers. Uit evenementen hebben we €446,25 ontvangen voor het inzetten van de vrijwilligers.
Tevens hebben we dit jaar meegedaan aan de Rabobank Clubsupport. Hierdoor hebben we een bedrag van
€362,11 ontvangen. Ook had de Plus dit jaar een leuke actie waarvoor we ons hebben ingeschreven.
Klanten konden door middel van sponsorpunten KNV EHBO afdeling klazienaveen steunen. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we een bedrag van €119,00 hebben ontvangen. Het grootste deel van de opbrengsten van de
vereniging in 2021 kwam dit jaar uit de betalingen van de contributie.
Uitgaven
Als vereniging hebben we het afgelopen jaar ook verschillende kosten gemaakt. Omdat er in het afgelopen
jaar maar 2 evenementen hebben plaatsgevonden en we door Covid-19 minder evenementen hebben
kunnen lopen is het echter niet zo dat er meer uitgaven dan inkomsten waren. De uitgaven die door gingen
zijn onder andere de bestuurskosten, kosten voor de diploma’s van het Oranje kruis, huur van de
noorderbreedte en bankkosten.
Ook dit jaar hebben we externe vrijwillige EHBO’ers ingezet. Voor de vrijwilligers bij de inzetten betaalde de
verenigingen een bedrag van €38,75. Voor de vrijwilligers van de vereniging betaalde we een bedrag van
€249,75. Doordat we dit jaar haast geen inzetten hebben gehad zijn de materialen niet aangevuld. Wel zijn
er materialen gekocht voor Stop het bloeden en hebben we een nieuwe reanimatiepop gekocht. De kosten
hiervan waren € 728,06.

Conclusie
Het jaar 2021 was ondanks dat er haast geen evenementen zijn gelopen een financieel goed jaar. Het saldo
op 31 december 2021 is €11.323,35. Hiervan staat €6.502,79 op de spaarrekening €41,95 in de kas en
€4.778,61 op de lopende rekening.
Kosten en opbrengsten 2021
Totale opbrengsten:
Totaal kosten:

€ 3.342,36
€ 3.191,13

Batig Saldo

€ 151,23

Kas
De kas bedraagt op dit moment €41,95
Kascontrolecommissie
Op 22 februari 2022 heeft de kascontrolecommissie van de vereniging de boeken gecontroleerd en goed
bevonden. Zie hiervoor de onderstaande dechargeverklaring.

Begroting 2023

Kosten:

Bedrag in €

Opbrengsten:

Bedrag in €

Lidmaatschap KNV
Oranje Kruis (hercertificering)
Aanvulling materialen e.d.
Herhalingslessen
Lotus
Huur Noorderbreedte
De Kombuys (eten/drinken)
Bijdrage dag v/d EHBO
Vrijwilligersvergoedingen
Bestuurskosten (incl. verzekering)
Spaarrekening (buffer/onvoorzien)
Kleding
Afschrijving inventaris (sluitpost)
Opleidingscursus

€ 330,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 700,00
€ 225,00
€ 1000,00
€ 175,00
€ 100,00
€ 1.250,00
€ 1000
€ 930,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 1.380,00

Evenementen
Contributie leden
Rabo Club Support
Opleidingscursus

€ 3.075,00
€ 2.900,00
€ 400,00
€ 1765,00

Totaal kosten:

€ 8.140,00

Totaal opbrengsten:

€ 8.140,00

