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Introductie
Beste Lezer,
Voor u ligt het financieel jaaroverzicht van de koninklijke EHBO-vereniging. Zoals u van ons gewend bent,
presenteren wij jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering de financiële verantwoording van de
Koninklijke EHBO-vereniging afd. Schagen. Niet alleen omdat wij dit wettelijk verplicht zijn, maar ook om
u mee te nemen in de stand van zaken als vereniging zijnde.
Afgelopen jaar heb ik in goed overleg het stokje als penningmeester overgenomen van Wim Keijzer. De
opbouw en samenstelling van het jaaroverzicht zal daarom anders zijn dan u van ons gewend bent. Dit
komt mede doordat de boekhouding volledig gedigitaliseerd is, wat ons als bestuur enorm ontlast.
Daarnaast heeft het bestuur ervoor gekozen om de grootboeken te moderniseren, waardoor wij als
bestuur zijnde meer grip hebben op de inkomsten en uitgaven. De overzichten zien er daardoor anders
uit.
Mochten er vragen zijn over het financieel jaaroverzicht 2019, schroom dan niet om contact op te
nemen met mij op het mailadres nickhiemstra@ehboschagen.com.

Met vriendelijke groet,

Nick Hiemstra
Penningmeester KNV EHBO afd. Schagen

3

Samenvatting jaaroverzicht 2019

Het financieel overzicht van 2018 geeft een negatief resultaat van:

€3084,33

Binnen de begroting van 2019 werd een negatief saldo verwacht van:

€1525,-

Het financieel overzicht van 2019 geeft een negatief resultaat van:

€1235,38

Verantwoording negatief resultaat:
Het resultaat van 2019 is negatief, desondanks zijn we als vereniging binnen de begroting gebleven en
hebben we minder uitgegeven dan begroot. Het negatief resultaat is als volgt te verantwoorden:
1. De vereniging heeft het besluit genomen om materialen die aan vervanging toe waren aan te
schaffen. Er is totaal €1590 euro aan investeringen gedaan, waaronder een verslikkingsvest,
prestan reanimatiepoppen, een laptop voor de secretaris om de taken vanuit het secretariaat te
kunnen vervullen en een nieuwe AED.
2. De vereniging heeft als gevolg van de sluiting van de Blokhut Schagen in de periode van
september 2019 tot en met december 2019 te maken gehad met dubbele huisvesting, omdat er
geen beschikbare ruimte meer was in de Blokhut. De Basiscursus, alsmede de eendaagse
herhalingscursussen zijn gegeven in het nieuwe gebouw: De Nieuwe Nes. Dit heeft tot een extra
kostenpost geleid van €705,3. De kosten voor het verzorgen van de herhalingslessen en de basiscursus zijn gestegen, als gevolg
van een prijsverhoging bij het Oranje Kruis.
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Balans 01-01-2019 en 31-12-2019
Balans 01-01-2019

Code

Omschrijving

1000

Kasgelden

1010

Bankgelden spaartegoed (ING)

1020

Betaalrekening ING

1400

Kapitaal

Activa

Passiva

4,60
11.384,46
4.716,98
16.106,04

Saldo
16.106,04

16.106,04

Balans 31-12-2019

Code

Omschrijving

1000

Kasgelden

1010

Bankgelden spaartegoed (ING)

1020

Betaalrekening ING

1300

Debiteuren

1400

Kapitaal

Activa

Passiva

4,60
11.387,52
3.340,54
138,00
14.870,66

Saldo
14.870,66
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14.870,66

Samenvatting winst/verliesrekening 2019
Inkomsten EHBO-vereniging
De EHBO-vereniging heeft in 2019 een totaal van €8552,56 aan inkomsten ontvangen. Kanttekening is
dat er een totaal van €5515 aan contributies is ontvangen. Het restant inkomen is ontstaan uit donaties,
de rente van ING en subsidie van de gemeente Schagen. Hieronder een weergave van de ontvangen
subsidies en donaties:
•
•
•
•

Donaties oud-papier 2018: €1500,Eenmalige donatie hartstichting: €347,05
Vaste donaties vanuit donateurs: €34,50
Ontvangen subsidies gemeente Schagen: €1500,-

Uitgaven EHBO-vereniging
De EHBO-vereniging heeft in 2019 totaal €9787,94 aan uitgavenposten gehad. De vereniging heeft totaal
€3079,- aan kosten gebouw betaald waaronder de kosten voor de Blokhut op de Loet 10 in Schagen
alsmede aan beheerstichting ‘’De Nieuwe Nes” op het Schoenmakerspad 1 in Schagen. De
schoonmaakkosten van de Blokhut zijn hier ook bij inbegrepen, deze schoonmaakkosten vallen onder de
regeling vrijwilligersvergoeding. De kosten voor de herhalingslessen en de basiscursus komen uit op een
totaal van €4534,-, dit omvat onder andere de kosten instructeurs, aanvraagkosten examens/diploma’s,
de kosten voor de verlengingen en de contributie aan de Koninklijke EHBO-vereniging Nederland.
Hieronder een weergave van de incidentele kosten die gemaakt zijn:
•
•

Kosten materiaal: €1090,89 (laptop, reanimatiepoppen, verbandmaterialen, verslikvest extra
AED en de babypop.
Kosten instructeurs/bestuur bijeenkomst €396,61, in verband met het afscheid van onze
instructeur Saskia, de kadervergadering, maar ook om met het nieuwe bestuur het cursusjaar te
evalueren is er een barbecue georganiseerd. De kosten zijn betaald vanuit de jaarlijkse
bestuursledenvergoeding die conform de statuten begroot is op €50,- per persoon.

Op de volgende pagina is de winst/verliesrekening weergegeven over het boekjaar 2019.
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winst/verliesrekening 2019

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Code
0122
0123
0124
1310
1311
3560
4500
4521
4522
4523
45233
4550
4566
4760
9998

Omschrijving
Kosten websitebeheer
Kosten boekhoudprogramma
Kosten Oranje kruis / KNV
Ontvangen donaties
Ontvangen subsidies
Rente
Contributies (basis+herhaling)
Kosten materiaal
Kosten oefenavond/herhalingen
Kosten gebouw blokhut
Kosten huur de Nieuwe Nes
Bankkosten
Secretariskosten
Kosten kantine/koffie
Eindresultaat
Saldo

Verlies
35,40
303,81
1.385,04

1.534,50
1.500,00
3,06
5.515,00
1.090,89
3.149,32
2.374,00
705,00
155,61
459,27
129,60
1.235,38
9.787,94
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Winst

9.787,94

Begroting 2020
Uitgangspunten
•

•

•
•
•

Kosten voor de huur van de accommodatie ‘’De Nieuwe Nes’’ vallen lager uit dan de kosten in
het blokhutgebouw. Dit komt enerzijds doordat de vereniging per uur betaald voor de zaalhuur,
in plaats van een vast bedrag per jaar. Daarnaast betaald de vereniging niet meer voor
schoonmaakkosten, deze zijn inbegrepen bij het uurtarief.
Kosten voor herhalingslessen en basiscursus wordt naar verwachting lager, doordat er i.p.v. 5
groepen met 5 herhalingsavonden, vanwege de eendaagse cursus nog maar drie groepen zijn,
waarbij er in totaal 15 lessen nodig zijn. Dit leidt ook tot een andere samenstelling van de
contributie. De tarieven van de eendaagse cursussen zijn anders dan de herhalingsavonden.2
Kosten materialen vallen lager uit naar verwachting, doordat de noodzakelijke aanschafkosten
voor materialen in het boekjaar 2019 zijn gemaakt.
Voor secretariskosten is een post van €500 gereserveerd voor bijeenkomsten en de
jaarvergadering, aangezien deze vergadering gepaard gaat met het afhuren van twee zalen.
In de begroting is een subsidiepost van de gemeente Schagen opgenomen, voor een reeds
toegekende subsidie voor het verzorgen van de basiscursus en herhalingscursus. Zoals te zien is
heeft de vereniging deze subsidie echt nodig om voor de komende jaren de lessen te kunnen
blijven verzorgen.

Begroting 2020
Code
0122
0123
0124
1310
1311
3560
4500
4521
4522
45233
4550
4566
4760
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Omschrijving
Uitgaven
Kosten websitebeheer
35,00
Kosten boekhoudprogramma
252,00
Kosten Oranje kruis / KNV
1.400,00
Ontvangen donaties
Ontvangen subsidies
Rente
Contributies (basis+herhaling)
Kosten materiaal
1.000,00
Kosten oefenavond/herhalingen 2.100,00
Kosten huur de Nieuwe Nes
1.500,00
Bankkosten
160,00
Secretariskosten
500,00
Kosten kantine/koffie
250,00
Saldo winst
803,00
8.000,00

Inkomsten

50,00
1.500,00
0,00
6.450,00

8.000,00

