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De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten vergoed.
Diverse bestuursleden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.

ANBI PUBLICATIE
Stichting Hart voor Brouwhuis-Rijpelberg:

Balans per

31-12-2020

Vaste activa
Duurzame goederen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

4.429,05

610,41

Voorzieningen
duurzame goederen

1.027,49

-

Kapitaal
5.456,54

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Bank
Kasgeld

0,00

0,00

0,00

4.891,64
8,50

585,41
25,00

Vreemd verm kort
schulden

10.356,68

610,41

Totaal Passiva

2020

2019

Bankkosten
Cursus/herhalingen
Diverse kosten
Representatiekosten
Vergaderkosten
KvK
Administratiekosten
Materiaalkosten
Afschrijvingskosten

119,38
299,73
123,00
659,65
3,50
48,22
504,97
1.027,49

87,66
510,00
463,60
50,00
32,79

SubTotaal kosten:
Batig /nadelig Saldo

2.785,94
9.746,27
12.532,21

Totaal Activa

-

-

10.356,68

610,41

2020

2019

Vergoedingen gemeenten
Donaties en giften
Rente

920,00
11.612,21
0,00

1222,26
532,2
0

1.144,05
610,41

SubTotaal opbrengsten:

12.532,21

1.754,46

1.754,46

Totaal opbrengsten

12.532,21

1.754,46

Resultatenberekening
Kosten

Totaal Kosten

Opbrengsten:

Toelichting balans:
Duurzame goederen

In 2020 zijn de volgende duurzame goederen aangeschaft:
2 reanimatiepoppen, afschrijftermijn 7 jaar
1 laptop en beamer,afschrijftermijn 5 jaar
1 materiaalkast, afschrijftermijn 5 jaar

Voorzieningen

Voor de vervanging van de duurzame goederen is een voorziening
gevormd. Deze wordt gevormd uit de jaarlijkse afschrijfkosten

Helmond, 25 januari 2021.

Penningmeester, W.A.A. van Stiphout

Stichting Hart voor Brouwhuis-Rijpelberg
Uitgeoeffende activiteiten 2020:
Bestuursvergadering.
Overleg kaderinstructeurs.
Beheer secretariaat.
Beheer Ledenadministratie.
Beheer administratie.
Beheer website.
Organiseren herhalingslessen en cursussen
Begeleiding cursus en opleidingen.
Informeren leden Corona-maatregelen
Sponsoring

Beleidsplan Stichting Hart voor Brouwhuis-Rijpelberg
1. Lengte en geldigheidsduur
Het binnen nu en 3 jaar vanaf 26 juni 2019 realiseren van een goed dekkend netwerk van
vrijwilligers die onstersteunen bij een reanimatie volgens de 6-minuten zone via HartslagNu.
2. Visie en missie
visie:
Het verhogen van de overlevingskans voor mensen met circulatieproblemen/hartstilstand
in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg te Helmond volgens het systeem van “HartslagNu”.
missie:
Het werven en opleiden van vrijwilligers in deze wijken om zo goed mogelijk hulp te
kunnen verlenen aan een reanimatieslachtoffer om de overlevingskans te verhogen.
3. Ambities
In de komende drie jaar het realiseren van een dekkend netwerk met voldoende AED’s
en vrijwilligers om binnen 6 minuten aanwezig te zijn en hulp te verlenen bij een reanimatie.
4. Sterkten en zwakten
Sterke punt is dat de vrijwilligers die zich hebben aangemeld bekend zijn hoe te handelen
bij een reanimatie.
Zwakke punt is dat een reanimatie toch een emotie met zich meebrengt waar men wel mee
om met kunnen gaan.
5. De strategische doelstelling of stappenplan
Het verder werven en opleiden van de vrijwilligers en geschoold houden door jaarlijks
hiervoor een herhalingsles te regelen.
Het bijhouden van de geldigheid van het certificaat van de vrijwilliger in een spreadsheet.
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten vergoed.
De cursuskosten en het onderhoud van de AED’s wordt gesubsidieerd door gemeente Helmond.
Het zorgen dat de AED’s inzetbaar zijn en blijven, ook na een reanimatie.
De stichting heeft geen winstoogmerk
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere baten.
- Deze zullen worden gebruikt voor het aanschaffen van materialen
- De schenkingen worden gepublceerd op de website

