
   

  toelichting jaarrekening 2021 
 

 
Toelichting op de jaarrekening 2021       
 
Het jaar 2021 is met een negatief saldo van € 910,95 afgesloten. Desondanks is de financiële 
positie, zelfs met de Corona-perikelen, gezond te noemen. Deze conclusie is gebaseerd op de 
ontwikkelingen in 2021 m.b.t. het ledenbestand. 
 
Inkomsten 
In de toelichting over 2020 hebben we aangegeven dat het aantal leden blijft teruglopen en 
de verwachte inkomsten van contributie zullen blijven dalen. Nadat EHBO-vereniging Sint 
Nicolaas ophield te bestaan hebben we dit jaar een aantal leden en bedrijfsleden van deze 
vereniging mogen verwelkomen.  
 
Zo in voorgaande jaren de vereniging succesvol inkomsten uit de buitendienst, via assistentie 
bij evenementen, vergaarde zo slecht is de situatie net als in 2020 ook in 2021 geweest. 
Door de Corona-maatregelen mochten veel evenementen niet doorgaan. 
 
De geplande herhalings- en tussentijdse opleidingscursus op locatie konden dit jaar wel 
plaatsvinden. De herhalingscursus van BMC moest uitgesteld worden naar 2022. 
 
Op 31 december 2021 moest nog een bedrag van € 1.835,30 geïnd worden. 
 
Uitgaven 
De inventaris is uitgebreid met een wondopstopmodel zodat we de herhalingslessen hebben 
kunnen uitbreiden tot alle handelingen volgens Stop De Bloeding Redt Een Leven (SDBREL). 
Verder heeft het Oranje Kruis een nieuwe druk van het instructieboek uitgegeven waardoor 
de aanschaf van boeken voor een bedrag aan ruim € 1.600, -- noodzakelijk was. 
 
Met de verhuurder zijn we in december 2021 in gesprek gegaan over de hoogte van de huur 
van onze leslocatie. Daarnaast wilde het bestuur een aanpassing van de huur omdat de 
vereniging de locatie door sluiting van het gebouw, vanwege de Corona-maatregelen in 2020 
en 2021, niet volledig kon gebruiken.  
 
Op 31 december 2021 moest nog een bedrag van € 2,98 betaald worden. 
 
Vooruitblik 
Het bestuur wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheid tot het volgen van de 
reanimatie-training met officieel ERC-certificaat. Wij verwachten op deze manier nog meer 
mensen te kunnen opleiden. 
 
Door de uitbreiding van het ledenbestand en de daaruit voortkomende cursussen ziet het 
bestuur de toekomst rooskleurig in. 
 
Hans den Elt 
Penningmeester vereniging Dordrecht EHBO 


