
 
  

ANBI verklaring  

Naam, KNV EHBO afd. Zwolle e.o.; RSIN, 7909032; contactgegevens, Postbus 

1306, 8001 BH Zwolle / info@knvehbo.nl / www.knvehbo.nl  
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://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/.   

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   R.A. Visscher  

Secretaris   R.E.G. Eikenaar  

Penningmeester   H. Noordman  

Algemeen bestuurslid   J. Visscher-Hidding  

Algemeen bestuurslid  P.M. Westerhuis  

Algemeen bestuurslid  M.J.A. Wiersma-Jongman  

  
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.   
 
 
 
 
 
 

https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/
https://koninklijke-ehbo.nl/wp-content/uploads/2021/01/MJBP-21-25-ter-publicatie.pdf
https://koninklijke-ehbo.nl/wp-content/uploads/2021/01/MJBP-21-25-ter-publicatie.pdf


 
  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten  
In het afgelopen boekjaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:  
Beginnerscursussen EH en AED, herhalingscursussen EH en AED 

  
Inzage in de financiële huishouding  

EXPLOITATIEREKENING 2020  
   

BATEN:  €  LASTEN:   €  
Contributies leden  13163,00   Kosten EHBO herhalingen   7838,32  
Donateurs              00   Kosten reanimatie (herhaling)   1421,83  
Opleidingen   3.150,65   Diploma's en examens     960,49  
Evenementen hulpverlening    2262,50   Afdrachten landelijk    1040,91  
Rente           4,83   Verzekeringen     557,38 
Subsidiekosten AED project    1500,00   Zaalhuur   4218,38  
       Afschrijving materialen  2043,72    

Kosten hulpverlening     920,06  
       Bestuurskosten          819,73  
    Bankkosten      608,28  

 
          
TOTAAL BATEN:  20080,98    TOTAAL LASTEN:    20429,10  

       Saldo       348,02  
  

BALANS 31 december 2020  
   

Activa  €   Passiva  €  
Materialen  5270,92  Algemene reserve  30640,32  

Garage        12368,35  (Voordelig) saldo  00  

Vooruitbetaalde verzekering  00  Reservefonds jubileum  616,96  
Nog te ontvangen      00      
Spaarrekening ….. Bank  12.749,71  Nog te betalen  00  
Betaalrekening ….... Bank  868,30  Vooruit ontvangen contributie  00  
Kas  00        

 
        

   31257,28     31257,28  

 
  


