KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
KNV EHBO afdeling Heemstede is als vereniging geregistreerd bij het Oranje Kruis te Den Haag.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)
kunnen gebruikmaken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.
EHBO Heemstede is een ANBI en heeft deze
belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel
verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op
een website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.
Naam van de instelling

Afdeling Heemstede van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij
Ongelukken
Ook bekend als: EHBO Heemstede

RSIN / fiscaalnummer

807129938

Contactgegevens:

Haringvlietplantsoen 12,
2105ZD Heemstede
info@ehboheemstede.nl

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het in
algemene zin verlenen van eerste hulp bij
ongevallen, het bevorderen van de daartoe
vereiste kennis alsmede het bijdragen tot
de preventie van ongevallen.
Wij richten ons op:
– Het onder de aandacht brengen van de
noodzaak van een goede
eerstehulpverlening
– Het bevorderen van het geven van
voorlichting
– Het bevorderen van het geven van
bijscholing en onderricht
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Beleidsplan:

Het beleidsplan is er opgericht om de
doelstellingen van de vereniging te behalen.
Dit wordt getracht te bereiken door:
Door herhalingslessen te organiseren voor
onze leden en door het geven van nieuwe
EHBO cursussen.
Bij vraag of nood door hulp te verlenen bij
evenementen of grootschalige incidenten.
Onze leden zullen bij kennisneming van een
ongeval of vraag om hulp, eerste hulp verlenen
als ook BLS door de burgerhulpverleners. Dit
willen we bereiken door het verzorgen van
EHBO opleidingen en herhalingslessen voor
onze leden en tevens door opleidingen tot
burgerhulpverlener en door het mede
verzorgen van cursussen reanimatie en
herhalingslessen reanimatie voor de niet-leden
van de EHBO-vereniging.

Bestuur:
Voorzitter:
Secretariaat:
Waarnemend Penningmeester
Intructeurs

Dominieke Bos
Frank Kamer
Jeroen Beerthuizen
Kees Beerthuizen //Casper van Gastel

Beloningsbeleid:

Zowel het voltallige bestuur als
medewerkers zijn actief op vrijwillige basis,
zij zullen dan ook geen beloning ontvangen
voor de door hen uitgevoerde
werkzaamheden. Kosten die redelijkerwijs
declarabel zijn voor het uitvoeren van de
functie worden in behandeling genomen
door de penningmeester en dienen door
twee bestuursleden goedgekeurd te worden.
Uitzondering op deze regel is de
onkostenvergoeding die wordt uitgekeerd
aan de instructeurs
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Verslag uitgeoefende activiteiten:

De vereniging houd zich ieder jaar bezig
met de volgende activiteiten:
– Basiscursus EHBO, opleiding voor het
EHBO diploma
– Herhalingslessen EHBO, om het EHBO
diploma geldig te houden
– Opleiding voor BLS in samenwerking met
Hartslag Nu
– Organiseren van activiteiten voor de leden en
ter bevordering algemeen bewustzijn en
noodzaak van eerstehulpverlening
De penningmeester zorgt ieder jaar voor
een financieel overzicht welke
voorafgaand aan de ALV gecontroleerd
wordt door de kascommissie. Dit financiële
overzicht ligt ter inzage bij de
penningmeester.

Financiële verantwoording:

De hoofdinkomsten zijn (globaal):
Contributies 30%
Opleidingen 65%
Donaties & Subsidies 5%
De Hoofduitgaven zijn:
Opleidingen 75%
Aanschaf materiaal 20%
Diverse onkosten 5%
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