Anbi verslag 2015
1 Naam van de instelling :
EHBO-vereniging Enter
2 Rsin / fiscaal nummer :
RSIN : 803987857
3 Kamer van koophandel nummer:
40074865
4 Post en bezoekersadres van de instelling :
Voormors 9
7468 HG, Enter

5 Duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI :
a. De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het
voorkomen van de ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke eerste hulp
bij ongevallen.
b. De vereniging wil zich onderscheiden door het dragen van uniforme EHBO kleding
in opvallende kleuren.
c. De vereniging wil trachten de ontwikkelingen op eerste hulp als kennis en verband
en hulpmiddelen te realiseren.
d. Het aantal daadwerkelijk benodigde hulpverleners te verstrekken aan organisaties
die daarom vragen.
e. En voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
6 Hoofdlijnen van het beleidsplan :
Zij tracht dit doel te bereiken door hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking
met soortgelijke verenigingen of organisaties door:
a. het organiseren van cursussen in "E.H.B.O." en ongeval preventie;
1. Volledige opleiding voor het diploma EHBO Oranje kruis
2. Reanimatie cursus
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en
helpsters;
1. Herhaling lessen (min.5 per jaar)
2. Herhaling les Reanimatie (min. 1 per jaar)
3. EHAK (cursus eerste hulp aan kinderen)
4. Verdiepingslessen met gast docenten (alcohol, drugs, epilepsie)
c. een doelgerichte propaganda;
1. Aandacht van de vereniging in plaatselijke nieuwsbladen
2. Eigen nieuwsbrief
d. Het huren van een eigen permanente huisvesting voor het verrichten van

bovengenoemde opleidingen en bijeenkomsten.
e. Verder al wat voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

7. Functie en namen van de bestuurders :
Voorzitter: G.H. Spijker
Secretaris: A.M. Oude Wolbers
Penningmeester: H.G.M. Wissink
Opleidingen: G. van Beesten
Y. Heino
Lotus : A.J. Morsink
J.G. Jansen
8. Beloningsbeleid.
Bestuurders mogen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.
Andere geldelijke vergoedingen geschiedt binnen het door de belastingdienst
opgestelde vrijwilligersvergoedingen.
9. Verslag (beknopt) van de uitgeoefende activiteiten.
Sportevenementen
Jaarlijkse Beachvolleybal op de grote parkeerplaats
Winterloop
Wandelvierdaagse
Voetbaltoernooien
Koningsdagspelen
Jeugdwielerronde
Gemotoriseerde sport
Supermoto
Reggerit en enduro
Paardegebeuren
Jaarlijkse paarden en ponnymarkt

10 Financiele verantwoording E.H.B.O. Enter

Financieen EHBO Enter
inkomsten

2015
werkelijk

Omschrijving
Saldo 1-1

€ 4.870,53

Contributie

€ 2.300,66

Giften

€ 1.335,85

Div.in (rabo gift)

€ 5.112,62

Subsidie

€ 1.310,00

Totalen

€ 14.929,66

Uitgaven
omschrijving
Bondscontri

€ 510,05

Verl.+ exa

€ 745,75

Cursuskosten
Wedstrijd
Huur+koffie
Adm. Kost

€ 2.169,54
€ 0,00
€ 1.233,05
€ 212,34

Div. Uit (+verz+bank)

€ 1.554,16

Saldo 31-12

€ 8.504,77

Totalen

€ 14.929,66

reserve 1-1

€ 4.870,53

reserve 31-12

€ 8.504,77

toename

€ 3.634,24

