ANBI Verklaring
Afdeling Groningen der Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
RSIN: 004283557
E-mail: secretaris@ehbogroningen.nl
Doelstelling: De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

a) Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het
verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
b) Het genotenonderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde
verlenging mogelijk te maken van het diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of
certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening bij het Oranje Kruis;
c) Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulp verlening;
d) Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
e) Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van dit doel.
Daarnaast verwijzen wij naar https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/.
Voor het meest actuele beleidsplan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO verwijzen wij naar de website
https://koninklijke-ehbo.nl .Ook de komende periode ligt de focus op het organiseren van de opleidings- en
herhalingscursussen en de hulpverlening bij calamiteiten en evenementen.
Samenstelling bestuur
Voorzitter

Marianne Gruis

Secretaris en penningmeester Arie Wolters
Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding. Er is
geen personeel in dienst van de ANBI.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
•

•
•

18 mei 2021 bij de Algemene Vergadering is door de leden de nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement,
het kostenvergoeding reglement en het financieel beleid goed gekeurd. Tijdens de extra AV op 23 juni 2021
is door de leden het belegging reglement en het beleggen goed gekeurd. Op 28 juni 2021 zijn de nieuwe
statuten bij de notaris gepasseerd.
Fysieke en online herhalingscursussen en een fysieke opleidingscursus georganiseerd.
Uitzendingen gedaan bij evenementen.

Inzage in de financiële huishouding

Exploitatierekening 2021
Baten:
Contributie leden
Evenementen

€
6.961
1.248,75

Totaal baten

------------9.209,75

Lasten:
Kosten cursussen
Kosten evenementen
Diploma’s en examens
Afdrachten landelijk
Verzekeringen
Algemene kosten
Instructie materiaal
Website en email
Bestuurskosten
Bankkosten
Belleggingskosten
Totaal lasten
Saldo

€
4.735,84
1.040,13
1.153,80
605,20
-1.374,99
1.502,75
1.449,47
445,25
252,55
257,07
78,72
------------8.686,80
522,95

Balans 31 december 2021
Activa

€

Passiva

€

Materialen
Spaarrekening bank
Betaalrekening bank
Kas

5.000
50.000
208,91
0
-------------

Algemene reserve
(Voordelig) saldo
Nog te betalen
Vooruit ontvangen contributie

0
0
0
0
----------

55.208,91

0

