
KNV EHBO afd. Schagen 
Eerste Hulp bij Ongelukken Afd. Schagen is een ANBI. Dat houdt in dat wij 
geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften, donaties of 
nalatenschap. In dit document zijn gegevens gepubliceerd, die de overheid 
verplicht stelt voor ANBI’s. 

RSIN Nummer: 816624082  

De doelstelling van KNV EHBO afd. Schagen is: 
• Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 

KNV EHBO Schagen tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a.   Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als 
praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij 
Ongelukken; 
 
b.   Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde 
competenties te onderhouden en te verdiepen; 

Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen; 
 
d.    Alle andere wettige middelen 
 
Beloningsbeleid 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen 
beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte 
onkosten worden in principe vergoed. De bestuursleden ontvangen geen 
vacatiegeld voor het vervullen van hun functie. 
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Jaarverslag 2015 
Deze jaarvergadering nemen we, zoals je weet, afscheid van Hans 
Conijn en Francien Golsteijn. 
Als je ze gedag wilt zeggen, nodigen we je van harte uit deze 
jaarvergadering aanwezig te zijn. 
Na afloop van de vergadering is er een hapje en een afscheidsdrankje 
in de kantine. 
  
Agenda. 
1.      Opening. 
2.      Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.      Goedkeuring notulen vorige vergadering. 
4.      Jaarverslag secretaris. 
Dit verslag ligt vanaf heden bij de secretaris ter inzage. 
5.      Jaarverslag penningmeester. 
Dit verslag ligt vanaf heden bij de penningmeester ter inzage. 
Wim Keijzer. 
Mieldijk 9, Barsingerhorn. 
Tel. 0224-227663 
6.      Financiële begroting 2016. 
7.      Verslag kascommissie. 
Leden kascommissie; De heer Willem Kroon, voorzitter. 
                                               Mevrouw Marjo Jansen, lid. 
                                               Nick Hiemstra, reserve lid. 
8.      Verkiezing leden kascommissie. 
9.      Uitreiking Diploma’s EHBO. 
10.  Uitdelen diverse attenties. 
11.  Verkiezing bestuursleden. 
·         Op de jaarvergadering van 20 april 2015 heeft Nick Hiemstra 
aangegeven interesse te hebben in een functie in het bestuur van de 
EHBO vereniging Schagen. 
Nick heeft het afgelopen seizoen volledig meegedraaid. 
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Hij neemt de functie van secretaris van Francien Golsteijn over. 
Nick moet nog wel door de leden officieel gekozen worden. 

  
·         Sjaak Koopman en Rina Keijzer hebben er allebei weer een 
periode van 4 jaar op zitten. 
Zij stellen zich allebei herkiesbaar. 
  
Je hebt van ons al een mail gekregen waarin we aangegeven hebben 
dat we dringend op zoek zijn naar o.a. nieuwe bestuursleden. 
Helaas heeft zich nog niemand gemeld. 
We hopen dat dit voor de jaarvergadering nog gebeurd! 
  
Om het EHBO bestuur weer compleet, 7 bestuursleden, te maken 
hebben we 5 bestuursleden nodig. 
  
Er zijn 5 vacatures. 
Er zijn 3 kandidaten; 
-          Sjaak Koopman, herkiesbaar. 
-          Rina Keijzer, herkiesbaar. 
-          Nick Hiemstra, kandidaat. 
-          Hans Conijn, stopt. 
-          Francien Golsteijn, stopt. 
  
Leden die zich kandidaat willen stellen, dienen zich schriftelijk bij de 
secretaris op te geven. 
De kandidaatstelling dient van 12 handtekeningen van leden van de 
EHBO-vereniging Schagen te zijn voorzien. 
De aanmelding dient uiterlijk één uur voor aanvang van de 
jaarvergadering bij de secretaris ingediend te zijn. 
Tijdens de jaarvergadering zullen de kandidaten door de aanwezige 
leden worden gekozen. 
Mochten er niet meer kandidaten dan vacatures zijn, zal er geen 
verkiezing gehouden worden. 
12.  Rondvraag. 
13.  Sluiting. 
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