Van de penningmeester.
We gaan de contributie weer innen zoals we vorig jaar ook hebben gedaan. Graag iedereen
betalen voor aanvang van de herhalingslessen.
Is de betaling niet tijdig binnen, dan wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening
gebracht.
De voorwaarden zie je bij het hoofdstuk Huisregels achter in het Gele Boekje. Is het niet
correct, dan graag even contact op nemen met de penningmeester.
Op de Algemene Ledenvergadering is besloten dat de contributie met € 3,00 mag worden
verhoogd. Dit houdt in dat de basis van € 27,00 naar € 30,00 gaat en dit is inclusief de AED
aantekening. Voor de zaterdagen is er een toeslag van
€ 20,50. Dit betekent, als je de herhaling op zaterdag wilt doen dat het bedrag op
€ 50,50 komt.
De kinder-EHBO komt te vervallen, deze zit nu bij de herhalingslessen in. Afgelopen jaar
hebben we redelijk geïnvesteerd in kleding en een AED apparaat. De verbandmiddelen
moesten ook aangepast worden. Door deze investeringen is onze vereniging ingeteerd op het
vermogen.
Voor de aanschaf van de AED hebben we een sponsor vergoeding ontvangen van de CCW in
Weststellingwerf van € 500,00. Tevens heeft de gemeente Weststellingwerf ons ook dit jaar
weer de subsidie toegekend.
Door bij evenementen te staan krijgen wij als vereniging ook een vergoeding.. Verenigingen
moeten bij aanvraag voor een vergunning van een evenement al aangeven dat er EHBO
aanwezig is. Door de steeds strenger wordende regels wordt er steeds meer een beroep
gedaan op ons als EHBO-ers.
De post EHBO moet op een evenement bezet worden. Het is jammer dat er maar zo weinig
leden zich op dit gebied willen inzetten, waardoor er telkens op de zelfde personen een beroep
gedaan moet worden, terwijl de andere leden hiervan profiteren. Graag zou ik zien dat we met
elkaar de schouders onder de vereniging zetten en dat een ieder één of meerdere keren het
geleerde
(als het moet) in de praktijk uitvoert.
De EHBO vereniging is een financiële gezonde vereniging en dat moeten we zo houden.
Penningmeester Anton

