Jaarverslag 2019
KNV EHBO afdeling Klazienaveen

Voorwoord door de voorzitter.
Het jaar 2019 is voorbij, iedereen zal waarschijnlijk het gevoel herkennen. Voor je het weet sta je al
weer op de grens van een jaarwisseling. Iedereen heeft het druk, druk. Maar gelukkig zijn er nog
steeds mensen die hun EHBO diploma halen en behouden. Als voorzitter van deze vereniging ben
ik blij en trots op al onze leden die hun EHBO diploma in ere houden.
Het eerste jaar als KNV EHBO lid zit erop. Wat hebben we daar nu van gemerkt? In de dagelijkse
gang van zaken hebben u en ik daar niets van gemerkt. Met inzetten en documenten hebben we
er al veel plezier van gehad. We hebben onze kleding blauw / geel zodat je als EHBO’er
herkenbaar en aanspreekbaar bent. We hebben veel van onze documenten geharmoniseerd.
Kortom de weg is ingeslagen en nu verder met professionalisering van de EHBO.
Leden
Op één januari 2019 telde onze vereniging 48 leden, er kwamen leden bij er gingen leden weg op
31 december van 2019 telde de vereniging 47 leden.
De teruggang heeft te maken met het vertrek van leden om diverse redenen ieder maakt hierin zijn
of haar eigen keuze. Deze keuzes respecteren we maar we betreuren het ten zeerste.
Opleiden en competent blijven
Er is in 2019 geen nieuwe opleiding gestart wel hebben acht mensen hun diploma bij onze
vereniging gehaald. Daarvan zijn er vier bij ons gebleven. Indien mogelijk willen we in 2020 wel
heel graag weer een opleidingsgroep starten.
De herhalingslessen werden weer verspreid over voor- en najaar gegeven. Alle competenties zoals
omschreven door het Oranje Kruis werden behandeld.
Het percentage leden dat deelneemt aan de herhalingen is gestegen. Een aantal leden zal er
komend jaar hard aan moeten werken om hun competenties te behouden. Ieder lid is zelf
verantwoordelijk voor het volgen van voldoende herhalingen, of het aanvragen van een
competentietoets.
Bestuurssamenstelling
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Evenementen coördinator
Algemeen bestuurslid

Naam
Fenny Dekker
Tjeerd van der Zwan
Dominique de Jonge
vacant
vacant

Bestuursondersteuning
Materiaalbeheer
Uitgave tassen/ kleding etc
Social media
Website en web-beheer

vacant
vacant
Arnold Geerlings
Arnold Geerlings

1

Rol van aftreden
2022
2020 niet herkiesbaar
2022

Evenementen
Traditiegetrouw startte het evenementen seizoen met de inzet bij Radio Bokzwien hier liepen twee
nieuwe EHBO’ers voor het eerst mee op inzet. We zijn erg blij met leden die ook willen meehelpen
met het draaien van EHBO diensten. Dit is goed voor je ontwikkeling als EHBO’er, je leert veel en
snel. De intocht van Sinterklaas was dit jaar de hekkensluiter. Er waren twee evenementen die we
nog niet eerder van EHBO hadden voorzien.
Het totaal aantal gelopen uren EHBO bij inzetten die door onze eigen vereniging zijn aangenomen
bedroeg in 2019 394 uur. We hebben gelukkig regelmatig hulp gehad van EHBO’ers die geen lid
van onze vereniging zijn anders hadden we deze inzetten niet kunnen bemensen. Er hebben zich
geen extreme ongevallen voorgedaan tijdens onze inzetten daar zijn we blij mee. Het motto we
zijn er niet omdat er wat gebeurt maar we zijn er voor als er wat gebeurt werd hiermee weer
bewezen.
De formulieren voor het aanvragen voor hulpverlening zijn vernieuwd en allemaal te downloaden
via onze website. Ze zijn een stuk korter en overzichtelijker daardoor voor aanvragen en de
coördinator makkelijker om te gebruiken.
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
alles over vertellen.
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Financieel
Inkomsten
Het jaar 2019 begon de vereniging met een batig saldo van €7063,95. Verdeeld over
betaalrekening €3562,05; spaarrekening €3501,90; en contant €100.
Inkomsten
Dit jaar hebben de de facturen voor de ledencontributie/herhalingslessen direct na de Algemene
ledenvergadering verstuurd. Dit heeft ertoe geleid dat halverwege het jaar alle leden hun
contributie betaald hadden. De inkomsten uit de ledengelden bedragen €2880,Ook hebben we dit jaar bij 24 evenementen in de regio inkomsten ontvangen voor de levering van
EHBO-vrijwilligers en hebben we voor de 2e keer meegedaan aan de Rabo clubsupport
campagne. Uit evenementen hebben we €3503,21 ontvangen voor de inzetten van vrijwilligers.
Van de Rabobank ontvingen we een bedrag van 465,79 uit de Clubsupport campagne. Dat
bedrag hebben we ontvangen voor een specifiek bestedingsdoel te weten een nieuwe AED.
Het grootste deel van de opbrengsten van de vereniging in 2019 kwam uit evenementen.
Uitgaven
Als vereniging hebben we het afgelopen jaar ook verschillende uitgaven gedaan. Vaste uitgaven
voor herhalingslessen, huur Noorderbreedte en vrijwilligersvergoedingen. Ook worden er ieder jaar
kosten voor de diploma’s bij het Oranje Kruis gemaakt, eten en drinken voor de vrijwilligers tijdens
inzettenn. Als bestuur maken we kosten hieronder vallen onder andere printkosten, kosten voor
de website, verzekeringen, kosten voor de bankrekening etc. Verder hebben we dit jaar
geïnvesteerd in nieuwe kleding voor de vereniging, dit was een flinke uitgave maar we kunnen er
dan ook weer jaren mee vooruit.
Voor de vrijwilligers bij de inzetten betaalde de vereniging een bedrag van €1.467,81 dit is voor
het merendeel naar leden van onze eigen vereniging gegaan. De vergoedingen zijn betaald aan 10
vrijwilligers van eigen vereniging en naar 7 vrijwilligers van extern. Aan eten en drinken betaalden
we €90,25. De aanvulling van materialen heeft €159,17 gekost. Lotuskosten bedroegen €53,55.
De bestuurskosten waren €529,18. Voor de nieuwe kleding van de vereniging is €1.126,55
uitgegeven.
Conclusie
Het jaar 2019 was een goed jaar voor de vereniging. Er werd €6.829,69 aan kosten gemaakt en
€8.301,85 aan opbrengsten ontvangen. Er is dus sprake van een positief resultaat van €1.472,16.
Het saldo op 31 december 2019 is €8287,81. Hiervan staat €5.002,29 op de spaarrekening is er
€39,20 in kas en bedraagt het saldo op de lopende rekening €3.285,52.
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Kascontrolecommissie
Er heeft gedurende het jaar een lid van de kascontrole commissie zich teruggetrokken. Hierop
heeft het bestuur een ander lid bereid gevonden om als lid toe t treden. De kascontrole werd dan
ook uitgevoerd door T. Van Nuil en M. Fokker- van Woudenberg op 21 januari hebben ze de
boeken gecontroleerd, vragen gesteld over het beleid en de toekomst en de boeken in orde
bevonden. Het bestuur vraagt dan ook om decharge van het gevoerde beleid.

Kascontrole commissie
Lid
T.E. van Nuil
Vacant
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Begroting 2021
Voor het boekjaar 2021 heeft het bestuur de volgende begroting opgesteld. Deze legt het bestuur
aan de leden van de vereniging ter goedkeuring voor op de algemene ledenvergadering van 2020.

Kosten

Bedrag in € Opbrengsten

Bedrag in €

Lidmaatschap KNV

400 Evenementen

3.100

Oranje Kruis

225 Contributie / herhalingen

2.900

Aanvulling materialen

200 Rabo clubsupport

Kosten instructeur

500 Opleidingen

Kosten Lotus

225

Huur Noorderbreedte

700

Eten en drinken tijdens inzet

175

Bijdrage dag van de EHBO

100

Vrijwilligersvergoedingen

1.250

Bestuurskosten (inc verz)

1000

Spaarrekening (buﬀer, onvoorzien)

1260

1.440

200

Kleding
Opleidingskosten

1.380

Totaal kosten

7.865 Totaal opbrengsten

Namens het bestuur
Fenny Dekker
Voorzitter KNV EHBO afdeling Klazienaveen
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425

7.865

