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ANBI Overzicht boekjaar 2021 

 

Naam:  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO afd. Soest 

KvK-nr.: 40 50 61 30 

RSIN:  8156.20.664 

 

Contactgegevens: 

 

Adres:  Molenstraat 8 3764 TG  Soest 

Telefoon: 035-5449363 

E-mail:  secretariaat@ehbosoest.nl 

Website: www.ehbosoest.nl 

 

Doelstelling: 

 

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de verlening van eerste hulp bij ongevallen. 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 

- het organiseren van cursussen en andere vormen van training en opleiding, waarop zowel 

theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij 

ongelukken; 

- het genoten onderricht op die cursussen en trainingen 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; 

- het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening; 

- het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp; 

- het bijdragen tot preventie van ongevallen; 

- andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel, voor zover deze 

niet in strijd zijn met de statuten van de KNV EHBO. 

 

Voorts zij verwezen naar: https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/. 

 

Beleidsplan: 

 

Voor het meest actuele beleidsplan wordt verwezen naar de website van de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging EHBO te Zeist https://koninklijke-ehbo.nl. Ook de komende periode ligt de focus op het 

organiseren van opleidings- en herhalingscursussen en de hulpverlening bij evenementen en 

calamiteiten. 

 

Samenstelling bestuur op 01.01.2022: 

 

Voorzitter:  vacature – waarneming door penningmeester T. Hagens 

Secretaris:  mevr. T.M.N. van der Burgh-Vries 

Penningmeester: dhr. T. Hagens 

Algemeen lid:  mevr. M. Bies 

Algemeen lid:  vacature 
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Beloningenbeleid: 

 

Het bestuur ontvangt enkel vergoedingen op basis van gedeclareerde onkosten. Instructeurs en 

LOTUS-leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van het aantal uren inzet en in 

overeenstemming met de daarvoor geldende fiscale regeling en voorwaarden.  

 

Verslag uitgevoerde activiteiten 

 

Vanwege de door de overheid in het kader van de Corona pandemie afgekondigde maatregelen zijn 

de verenigingsactiviteiten in 2021 beperkt gebleven tot de periode 1 juli t/m 17 november (start laatste 

lock-down). In deze periode zijn de gebruikelijke trainingen en opleidingen verzorgd en heeft 

hulpverlening plaatsgevonden bij verschillende evenementen.  Op 8 september is de uitgestelde ALV 

gehouden. Tijdens de leegstand in de voorjaarsperiode is evenals in 2020 de achterstand in het 

onderhoud van het verenigingsgebouw verder aangepakt en is het flink onderhanden genomen. De 

bijdrage in de noodzakelijke vervanging van het dak resulteerde in een aanzienlijke kostenpost. 

 

Financieel overzicht 

 

EXPLOITATIEREKENING 2021 

Baten €  Lasten € 

Contributies leden 6.468  Trainingen EHBO/BLS/AED  4.868 

Donateurs    337  Diploma’s en examens  2.753 

Opleidingen EHBO/BLS/AED 7.771  Afdrachten koepelorganisatie  1.233 

Evenementen hulpverlening  2.984  Verzekeringen     926 

Subsidies  7.505  Evenementenhulpverlening  1.254 

Retour energieheffing    363  Bestuurskosten     255 

Inkomsten exploitatie gebouw 3.501  Gebouw – huur/zakelijke lasten  2.563 

Diversen    121  Gebouw – nutsvoorzieningen  2.655 

   Gebouw – inventaris/onderhoud 15.463 

   Bankkosten      254 

   Administratie/vergaderingen      118 

   Overige      605 

     

     

Totaal baten 29.050  Totaal lasten 32.947 

     

   Saldo negatief -3.897 

 

Balans per 01.01.2021 

Activa €  Passiva € 

Kas         86  Eigen vermogen 48.650 

Bankrekeningen     1.083  Reservering jubileum   8.000 

Spaarrekening 76.481  Reservering gebouw 21.000 

     

Totaal 77.650  Totaal 77.650 
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Balans per 01.01.2022 

Activa €  Passiva € 

Kas         26  Eigen vermogen 51.753 

Bankrekeningen    1.488  Reservering jubileum   8.000 

Spaarrekening 72.239  Reservering gebouw 14.000 

     

Totaal 73.753  Totaal 73.753 

 

 

Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro’s. 

 

Soest, 5 mei 2022 

 

T. Hagens - penningmeester 


