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De 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 genoten onderricht 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;

c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel. 

Daarnaast verwijzen wij naar https://www.ehbohellevoetsluis.nl.
 

Voor het meest actuele beleidsplan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO 
verwijzen wij naar de website van de landelijke vereniging. Ook de komende periode ligt 
de focus op het organiseren van de opleidings- en herhalingscursussen en de 
hulpverlening bij calamiteiten en evenementen. 

Samenstelling van het bestuur 
Voorzitter Cees Barendregt
Secretaris Tineke Barendregt-Belder
Penningmeester Martin Holkamp
Algemeen bestuurslid Gijs de Koster
Algemeen bestuurslid Menno van Koetsveld
Algemeen bestuurslid vacant
Algemeen bestuurslid vacant

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. 

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

https://koninklijke-ehbo.nl/wp-content/uploads/2021/01/MJBP-21-25-ter-publicatie.pdf
https://www.ehbohellevoetsluis.nl/
mailto:info@ehbohellevoetsluis.nl


In het afgelopen boekjaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
Totaal 46 actieve diensten gehad.
Voornamelijk inzetten bij SAS, Push, diverse sportvereningingen.
Ook voor de gemeente Hellevoetsluis hebben we in de vesting diverse evenementen 
gedaan zoals: Vestingcode, openmonumentendag, Vestingpop, Vestingdagen.

Inzage in de financiële huishouding
EXPLOITATIEREKENING 2019
 
BATEN: € LASTEN: €

Contributies leden 1239
Kosten EHBO 
herhalingen 3367

Donateurs / subsidie 1169 Diploma's en examens 570
Opleidingen 1487 Matriaal 2023
Evenementen 
hulpverlening 11289 Afdrachten landelijk 278
Diverse inkomsten 376 Verzekeringen 120

Zaalhuur 825
    Diverse 5199

Bankkosten 214
   

   
TOTAAL BATEN: 15551 TOTAAL LASTEN: 12596

   
Saldo 2955

BALANS 31 december 2019
 
Activa € Passiva €
Betaalrekening 15652 Kaptiaal 31760
Spaarrekening 17767 Crediteuren 643
Vaste Activa 1453 Algemene reserve 2500
Afschrijving -100 Onderhoud AED 500
Kas 46
Nog te ontvangen 585

   

  35403   35403
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