
E.H.B.O.-vereniging St. Martinus Heeze

Balans per 31-12-2017

Activa Passiva

Vaste activa 5.909,20 Eigen vermogen 43.500,35

Vlottende activa 36.905,37 Vreemd vermogen 0,00

Resultaat boekjaar 685,78 Resultaat boekjaar 0,00

43.500,35 43.500,35

Winst en verliesrekening

Opbrengsten

Lidmaatschaps- en cursusgerelateerde opbrengsten 2.661,14

Subsidie-, donatie-, en rente-inkomsten 2.903,76

Overig en incidenteel 289,20

5.854,10

Kosten

Lidmaatschaps- en cursusgerelateerde kosten 3.424,45

Kosten inzet vrijwilligers 333,06

Afschrijvingen 1.512,40

Algemene kosten 843,70

Overig en incidenteel 426,27

6.539,88

Resultaat Boekjaar 2017 -685,78



Toelichting op de balans

De activa van de vereniging bestaan uit AED's welke verspreid door de gemeente hangen, 

oefenmaterialen, verbandmiddelen etc.

De passiva-kant van de balans laat zien dat de vereniging schuldenvrij is en in het afgelopen

boekjaar een positief resultaat heeft gedraaid.

Toelichting op de winst en verliesrekening

De opbrengsten van de vereniging zijn verdeeld in drie categorieen:

- Lidmaatschaps- en cursusgerelateerde opbrengsten bestaan onder andere uit de contri-

   butiebetalingen van de leden (waaronder de vrijwilligers) en de ontvangen cursusgelden

   betaald door cursisten voor hun deelname en bijbehorend gebruik van materiaal en de

   Oranje-Kruis-boekjes die uitgereikt bij een EHBO-cursus.

- Subsidie-, donatie-, en rente-inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit subsidies van overheden

   en andere instanties, donaties en giften (al dan niet verbonden aan inzet van vrijwilligers

   bij evenementen van donateurs) en rente-inkomsten.

- Overige en incidentele opbrengsten bevat naast de sponsoring t.b.v. de uitbreiding van het

   AED-netwerk in de gemeente Heeze-Leende alle andere incidentele opbrengsten.

De kosten van de vereniging zijn verdeeld in vijf categorieen:

- Lidmaatschaps- en cursusgerelateerde kosten bevat alle kosten die gemaakt zijn om de

   leden hun herhalingslessen te kunnen bieden, cursussen te kunnen verzorgen etc.

- Kosten inzet vrijwilligers bevat alle kosten die verband hebben met de inzet van leden van

   de vereniging als EHBO-er op evenementen in de gemeente.

- Afschrijvingen bevat de afschrijvingskosten

- Algemene kosten bevat algemene kosten die gemaakt worden voor het in stand houden

   van de vereniging. Hieronder zijn GEEN vergoedingen of salarissen van bestuurders of

   andere leden.

- Overig en incidenteel bevat alle overige kosten die niet in bovenstaande categorieen vallen.


