Dordrecht, april 2019
Toelichting op de jaarrekening 2018
Het jaar 2018 is met een flink positief saldo van € 710,77 afgesloten. Daarmee is de financiële
positie op dit moment gezond te noemen. Omdat wij eind 2018 al de voor het jaar 2019
bestemde gemeentelijke subsidie ad € 4.500, -- ontvingen ziet u op de balans een hoger bedrag
staan.
Inkomsten
Het aantal leden blijft ook dit jaar teruglopen en de verwachte inkomsten van € 1.200, -- aan
contributie zal bij gelijkblijvende trend blijven dalen.
Net als voorgaande jaren was 2018 voor de vereniging een succesvol jaar als we spreken
over inkomsten uit onze assistentie bij evenementen. De totale opbrengst is nu zelfs meer
dan ooit, € 6.100. Dank hiervoor aan onze leden van de buitendienst, zonder hen was dit
resultaat niet bereikt.
De herhalings- en opleidingscursussen op locatie vonden ook dit jaar weer plaats. De
inkomsten uit cursussen EHaK staan onder druk omdat EH aan kinderen nu deel uitmaakt
van de standaard EH-opleiding. De opleiding tot en herhaling voor certificaathouders EHaK
blijft vooralsnog een bron van inkomsten.
Op 31 december 2018 moest nog een bedrag van € 675,-- geïnd worden.
Uitgaven
De inventaris is uitgebreid met een nieuwe set reanimatiepoppen. Hierdoor kunnen we de
trainingen flexibeler indelen. Daarnaast zijn 5 Beach flags aangeschaft zodat wij ons beter
kunnen profileren bij met name de buitendienst.
Op 31 december 2018 moest nog een bedrag van € 548,05 betaald worden en is voor een
bedrag van € 1.867,72 afgeschreven.
Vooruitblik
Sinds begin 2018 kan de vereniging als organisator van de reanimatie-training optreden en
via het ERC de officiële reanimatie-certificaten uitgeven. Dankzij onze enthousiaste
instructeurs kunnen we zowel op locatie als in eigen huis opleidings- en herhalingslessen
reanimatie verzorgen. De verwachting is dat hiermee nog meer inkomsten gegenereerd
worden.
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