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ANBI 

KNV EHBO vereniging afd. Willemstad is door de Belastingdienst als ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. 

U mag daarom uw giften, aan onze vereniging als aftrekposten bij uw 

inkomstenbelasting aangeven. 

KNV EHBO vereniging afd. Willemstad hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, alles 

wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk ten goede van onze vereniging. Op de Website van de 

belastingdienst, kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen 

voor u. 

De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te 

vermelden. Onze gegevens zijn dan ook terug te vinden op onze website 

https://www.ehbowillemstad.nl 

 

Contactgegevens van de vereniging: 

EHBO afdeling Willemstad 

RSIN: 816519511 

KVK: 40281134 

Verenigingsnummer: 149716 

Bankreknr. NL64 RABO 0346 7126 96 

 

Contactgegevens secretariaat: 

Secretariaat G. Konings-Blaak 

Willemstad 

info@ehbowillemstad.nl 

 

Doelstelling: 

Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Wij trachten dit doel te bereiken 

door: 

1. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht 

gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 

2. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te 

onderhouden en door te verdiepen en te verbreden;  

3. Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, muziekevenementen, manifestaties, 

beurzen, open dagen, intocht Sinterklaas etc.; 

4. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp; 

https://www.ehbowillemstad.nl/
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5. Elk ander wettig middel, dat het doel kan bevorderen, en die niet in strijd zijn met de 

statuten. 

 

BESTUURSLEDEN 

Voorzitter: Dhr. R. Phaff 

Penningmeester:   Mw. G. Konings-Blaak 

Secretaris: Mw. G. Konings-Blaak 

Bestuurslid: Dhr. M. Middelkoop  

Bestuurslid:  Dhr. J. Oostdijk 

 

Financiën 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden, erfstellingen, legaten, de 

giften van donateurs en giften welke ontvangen worden door inzet van onze EHBO’ers bij 

evenementen,  

Het vermogen wordt door het dagelijks bestuur van de vereniging beheerd, meer in bijzonder door 

de penningmeester. 

Het vermogen wordt besteed aan de uitvoering van de doelstellingen: het werven van cursisten en 

het geven van cursussen, het verlenen van eerste hulp bij evenementen, het ondersteunen van leden 

bij individuele eerstehulpverlening en het aanschaffen, onderhouden en uitbreiden van les- en eerste 

hulpmaterialen. 

Een maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waarbij het financieel jaarverslag aan de 

aanwezige leden wordt uitgereikt en toegelicht. Het financieel jaarverslag over het boekjaar ( 1 

januari t/m 31 december) wordt opgemaakt door de penningmeester, nadat de 

kascontrolecommissie de boeken heeft gecontroleerd en eventuele vragen zijn beantwoord. 

 

Beloningsbeleid: 

De bestuurders en hulpverleners van de vereniging ontvangen voor hun inzet geen beloning en zijn 

dus onbezoldigd. 

 

De jaarlijkse contributie: 

- Voor de herhalingslessen op de maandagavond (privé) € 30,00 per jaar (2022); 

- Voor de herhalingslessen bedrijfs-EHBO (2x zaterdagochtend/jaar) € 55,-/keer 

 

Onze lessen vinden plaats op maandagavonden startend om 19:30 uur in de Blokhut, Prins 

Bernhardplein 2 te Helwijk – Willemstad. 


