
Jaarverslag 2020 
KNV EHBO afdeling Klazienaveen 

 

 

Voorwoord door de voorzitter. 

 
Wat een vreemd, bizar jaar hebben we achter de rug. Het COVID-19 virus overheerste. 
Geen tot bijna geen contacten, bijna geen evenementen. Op een bijzondere manier je 
vaardigheden op peil proberen te houden.  
Laat staan de mensen binnen en buiten onze vereniging die ziek zijn geweest, mensen 
hebben verloren. Het was een turbulent jaar. We weten niet wie wat heeft doorgemaakt maar 
daar waar mensen zijn te herdenken wensen we iedereen sterkte. 
Er zijn dingen aan het veranderen in EHBO land. De evenementen hulpverlening wordt langs 
de richtlijnen evenementenzorg gehouden. Daar hebben we een aantal aanpassingen op 
gedaan in ons aanbod die zullen de komende periode met evenementen duidelijk worden.  
De slag die we hoopten te maken met professionalisering is door een jaar geen 
evenementen ook in de wacht te komen staan. Er blijft dus werk aan de winkel. Daarvoor 
hebben we u nodig. 
 
Leden 

 
Op één januari 2020 telde onze vereniging 47 leden, er kwamen leden bij er gingen leden 
weg op 31 december van 2020 telde de vereniging 44 leden.  
  
Opleiden en competent blijven 

 
In 2020 kwam er weinig van het aanbieden van een opleiding. De herhalingslessen kwamen 
in het geding. Gelukkig konden we in het najaar de meeste leden nog begroeten op een 
aangepast lesprogramma. Bij een enkeling lukte dat niet omdat de derde lock-down kwam, 
of omdat er sprake was van quarantaine. Gelukkig is samen met het Oranje Kruis 
afgesproken soepel te zijn in het laten verlengen van de diploma’s ook al voldeed niet 
iedereen aan alle eisen. Hopelijk lukt het in 2021 wel om alle benodigde competenties te 
behandelen.  
 
Bestuurssamenstelling 
 
Functie   Naam    Rol van aftreden 
Voorzitter   Fenny Dekker   2022 
Secretaris   Lisa Luchies   2024 
Penningmeester  Dominique de Jonge  2022 
Evenementen coördinator vacant 
Algemeen bestuurslid  vacant 
 
Bestuursondersteuning 
Materiaalbeheer  vacant 
Uitgave tassen/ kleding etc vacant 
Social media   Arnold Geerlings 
Website en web-beheer Arnold Geerlings 
 
 

 

 



Evenementen 

 
Evenementen voorzien van EHBO was in 2020 niet echt aan de orde. Alleen Radio 
Bokzwien vond plaats voor de pandemie. Verder hebben we nog een klein feest tussen de 
tweede en derde lockdown mogen voorzien van EHBO.  
 
Voor onze verenigingen betekent dit een flinke aderlating in inkomsten en 
naamsbekendheid. Om dit weer op peil te krijgen en indien mogelijk te vergroten kunnen we 
uw hulp goed gebruiken. Waar EHBO nodig is is het in principe mogelijk deze te regelen via 
onze vereniging. 
 
Naast het lopen van evenementen voor onze eigen vereniging bestaat er de mogelijkheid om 
voor derden EHBO diensten te lopen. Indien u hier belangstelling voor heeft kan het bestuur 
u daar alles over vertellen.   
 

Financieel jaarverslag KNV EHBO afdeling Klazienaveen 2020 

Het jaar 2020 begonnen we met een saldo van €3960,72 op de betaalrekening, een 

spaarbedrag van €5.001,90 en een kas van €39,20, in totaal dus €8731,82 

Inkomsten 

Dit jaar hebben we wederom de facturen voor de ledencontributie verstuurd in het voorjaar, 
voor de eerste reeks herhalingslessen. Helaas konden de eerste reeks herhalingslessen niet 
doorgaan vanwege Covid-19. Het versturen van de facturen voor de ledencontributie heeft er 
voor gezorgd dat bijna alle facturen zijn betaald halverwege 2020. Er hebben 6 leden niet 
betaald. De inkomsten uit het ledencontributie bedragen €2630,-. Dit betekend dat er €360 

euro mis is gelopen.  

Helaas hebben we in dit jaar maar uit 2 evenement inkomsten mogen ontvangen voor de 
levering van EHBO-vrijwilligers. Uit evenementen hebben we €636,69 ontvangen voor het 
inzetten van de vrijwilligers. Echter hebben we dit jaar niet meegedaan aan de Rabobank 

Clubsupport. We waren helaas te laat met het inschrijven.  

Het grootse deel van de opbrengsten van de vereniging in 2020 kwam dit jaar uit de betaling 

van de contributie.  

Uitgaven 

Als vereniging hebben we het afgelopen jaar ook verschillende uitgaven gemaakt. Omdat er 
in het afgelopen jaar amper evenementen hebben plaatsgevonden en we hierdoor mindere 
evenementen hebben kunnen lopen is het echter niet zo dat er meer uitgaven waren dan 
inkomsten. De uitgaven die door gingen zijn onder andere de huur van de Noorderbreedte, 
vrijwilligersvergoeding, kosten voor de diploma’s van het Oranje kruis en de verzekeringen 

voor onder andere de bestuursaansprakelijkheid.  

Dit jaar hebben we bij een evenement twee externe vrijwillige EHBO’ers ingezet. Voor de 
vrijwilligers bij de inzetten betaalde de vereniging een bedrag van €99,50. Doordat we dit jaar 
haast geen inzetten hebben gehad zijn de materialen niet aangevuld. In het afgelopen jaar 

waren de bestuurskosten €1440,14  

Conclusie 

Het jaar 2020 was ondanks dat er haast geen evenementen zijn gelopen een financieel goed 
jaar. Het saldo op 31 december 2020 is €10.027, 39. Hiervan staat 5002,29 op de 

spaarrekening, 35,70 in kas en €5025,10 op de lopende rekening.  

 



Kosten en opbrengsten 2020 

Totale opbrengsten: €3266,69 

Totaal kosten:  €1540,11  

Batig Saldo   €1726,58 

Kas 

De kas bedraagt op dit moment €35,70 

Kascontrolecommissie 

Er heeft gedurende het jaar een lid van de kascontrole commissie zich teruggetrokken. 
Hierop heeft het bestuur een ander lid bereid gevonden om als lid toe te treden. De 
kascontrole werd dan ook uitgevoerd door T. Van Nuil en M. Fokker- van Woudenberg op 
13-09-2021 zijn de boeken gecontroleerd, vragen gesteld over het beleid en de toekomst en 
de boeken in orde bevonden. Het bestuur vraagt dan ook om decharge van het gevoerde 

beleid. 

Kascontrole commissie 
 
Lid    Rol van aftreden 
T.E. van Nuil    2021 
M. Fokker-Woudenberg 2022 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Begroting 2022 

 

Kosten: Bedrag in € Opbrengsten: Bedrag in € 

    
Lidmaatschap KNV € 400,00 Evenementen  € 3.100,00 

Oranje Kruis  € 225,00 Contributie leden    € 2.900,00 

Aanvulling materialen e.d. € 200,00 Rabo Clubkascampagne € 500,00 

Herhalingslessen (Bianca)  € 500,00 Opleidingscursus € 1765,00 

Lotus € 225,00   
Huur Noorderbreedte  € 700,00   
De Kombuys (eten/drinken)  € 175,00   
Bijdrage dag v/d EHBO € 100,00   
Vrijwilligersvergoedingen  € 1.250,00   
Bestuurskosten (incl. verzekering) € 1.400,00   
Spaarrekening (buffer/onvoorzien) € 1.260,00   
Kleding  € 200,00   
Afschrijving inventaris (sluitpost) € 250,00   
Opleidingscursus € 1.380,00   

    

    
Totaal kosten: € 8.265,00 Totaal opbrengsten: € 8.265,00 

 

 
 

 

Namens het bestuur 
 
Fenny Dekker 
Voorzitter KNV EHBO afdeling Klazienaveen 
 


