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2

Bestuur

Ralph Schurink, voorzitter
Barbadosstraat 43
1448 TB Purmerend
Telefoon 06 54 76 89 03
E-mailadres: voorzitter@ehbo-oost.amsterdam

Gerard Pronk, penningmeester
Harpoenier 92
1121 MR Landsmeer
Telefoon 06 15 38 65 77
E-mailadres: penningmeester@ehbo-oost.amsterdam

Wim Smeets, secretaris
Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam
Telefoon 06 30 51 88 89
E-mailadres: secretaris@ehbo-oost.amsterdam

Elvira van den Berg-van Eeten, tweede secretaris en ledenadministrateur
Onderlangs 85
1097 ZP Amsterdam
Telefoon 06 13 94 95 04
E-mailadres: ledenadministratie@ehbo-oost.amsterdam

Jan-Willem Dreeijers, materiaalbeheerder
Transvaalstraat 82c
1092 HP Amsterdam
Telefoon 06 22 96 19 10
E-mailadres: penningmeester@ehbo-oost.amsterdam

Kaderinstructeur
Sjaak Sneek
E-mailadres: instructie@ehbo-oost.amsterdam

LOTUS
leden van Lotus-kring Uithoorn

Website: www.ehbo-oost.amsterdam

http://www.ehbo-oost.amsterdam/
mailto:penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
mailto:ledenadministratie@ehbo-oost.amsterdam
mailto:secretaris@ehbo-oost.amsterdam
mailto:penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
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EHBO-vereniging Amsterdam-Oost
secretariaat:

Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam

Telefoon 06 305 18 889

Uitnodiging tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering

op maandag 17 april 2023

in het gebouw van Speeltuinvereniging Batavia

Tidorestraat 107 (onder de poort door)

1095 KS Amsterdam

Namens het bestuur,
Wim Smeets

Secretaris
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Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Notulen ledenvergadering 2022

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Verslag secretaris over 2022

6. Verslag ledenadministrateur over 2022

7. Verslag materiaalbeheerder over 2022

8. Verslag kaderinstructeur over 2022

9. Jaarrekening 2022 en verslag penningmeester

10. Verslag kascontrolecommissie

11. Begroting 2023 inclusief financiële toekomst

12. Stemming over financiële voorstellen

13. Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve

14. Bestuursverkiezing
De heren Schurink en Smeets zijn aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.

15. Huldiging jubilaris

16. Rondvraag

17. Sluiting
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NOTULEN

VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
EHBO-VERENIGING AMSTERDAM-OOST

D.D. 26 SEPTEMBER 2022

Aanwezige bestuursleden en kader: de heren F. Klaassen (materiaalbeheerder, tweede penningmeester en 
beheerder website), G. Pronk (penningmeester), R. Schurink (voorzitter), W. Smeets (secretaris), S. Sneek 
(kaderinstructeur), K. Standaar (tweede secretaris en ledenadministrateur).
Aanwezige leden: E. van Buiten, J.W. Dreeijers, P. v.d. Dungen, S. Hooft-Theunis, S. Hooft, W. van Oort, 
Elvira van den Berg-van Eeten, R. Andriessen, R. Witberg, C. Pragt, J. Molenaar, D. Kolfertz, E. Meijroos
Aanwezige ereleden: de heren F. Klaassen, G. Pronk en K. Standaar
Aanwezige gasten: mevr. A. Standaar en mevr. D. van Rooij
Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw Van Oostveen.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet alle aanwezigen welkom, met name de ereleden en de 
kandidaat-bestuursleden. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor oud-lid Ton van den Berg, die in 
mei dit jaar is overleden.

2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt de volgende wijzigingen voor:
Agendapunt 3 en 4 worden omgedraaid;
Agendapunt 8 en 13 worden samengevoegd;
Agendapunt 14 wordt 13, agendapunt 15 wordt 14, agendapunt 16 wordt 15 en agendapunt 17 wordt 16.
De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
– brieven van de heren Klaassen en Standaar waarin zij aangeven af te treden als bestuurslid;
– brieven van mevrouw Elvira van den Berg-van Eeten en de heer Dreeijers waarin zij zich kandidaat 

stellen voor de functie van tweede secretaris/ledenadministrateur c.q. materiaalbeheerder;
– overlijdensbericht oud-lid Ton van den Berg.

4. Notulen ledenvergadering 2021
Blz. 7, agendapunt 9: vanuit de zaal komt de vraag of inmiddels is uitgezocht of de WBTR ook voor leden 
van de kascontrolecommissie geldt. De secretaris antwoordt dat deze leden volgens de wet geen 
toezichthouder zijn en daarom ook niet aansprakelijk zijn.
Blz. 8, agendapunt 15, derde alinea: op een vraag vanuit de zaal of het overleg met de EHBO-verenigingen 
Noord en Zuid inmiddels structureel is geworden, antwoordt de voorzitter dat dit niet het geval is. Er is enkel 
informeel contact geweest met de voorzitter van Noord.
De notulen worden goedgekeurd zoals ze thans luiden en ter plekke ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris.

5. Verslag secretaris over 2021
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Verslag ledenadministrateur over 2021
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

7. Verslag webmaster over 2021
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

8. (gecombineerd met 13) Verslag kaderinstructeur over 2021
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. De voorzitter laat weten dat hij in november zal 
deelnemen aan een informatie-avond van LOTUS-kring Uithoorn, o.a. omdat onze vereniging dankbaar 
gebruik maakt van de diensten van deze kring.

9. Jaarrekening 2021 en verslag penningmeester
De penningmeester, de heer Pronk, meldt dat in 2021 een verlies van 3.931 euro is geleden. Dit hoge 
bedrag is met name te wijten aan de notariskosten voor de statuten van onze “nieuwe” vereniging en de 
uitgaven voor nieuw materiaal voor de oefenavonden. Over 2022 is geen contributie geheven; het bestuur 
heeft besloten over 2023 wel weer contributie te heffen maar het bedrag te houden op 46 euro per jaar. Het 
verlies zal zeer waarschijnlijk structureel blijven en ca. 2.500 euro per jaar bedragen.
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Op een vraag vanuit de zaal wat de afkorting DJV betekent, antwoordt de penningmeester dat dit een 
vergissing is. DJV staat voor Districtsjaarvergadering en moet zijn ALV, Algemene Ledenvergadering.
Het verslag van de penningmeester wordt door de vergadering goedgekeurd.

10. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter geeft de heer Van Buiten het woord. Hij leest namens de heer Dreeijers het verslag van de 
kascontrolecommissie voor en verzoekt de vergadering de penningmeester en de overige leden van het 
bestuur decharge te verlenen, hetgeen onder applaus geschiedt.

11. Begroting 2022
Op een vraag vanuit de zaal waarom de afdracht OK (Oranje Kruis) zo sterk stijgt, antwoordt de 
penningmeester dat het OK per EHBO-pasje 5 euro in rekening brengt. En sowieso de gestegen kosten voor
het verlengen van diploma’s. En er zijn meer diploma’s verlengd.

12. Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve
Als leden melden zich mevrouw Pragt en de heer Van Buiten. Reservelid wordt de heer Kolfertz.

13. Bestuursverkiezing
De heren Klaassen en Standaar treden af als bestuurslid. Beiden worden door de voorzitter toegesproken en
hartelijk bedankt voor hun jarenlange, tomeloze en betrokken inzet voor onze vereniging. Zowel de heer 
Klaassen als de heer Standaar houdt een toespraak; beiden vertellen over hun opleiding tot EHBO'er en 
(kader)instructeur (jarenlang samen met ons erelid de heer Kuiper). Als dank voor al hun werk overhandigt 
de voorzitter beiden een bos bloemen en een cadeaubon.
Mevrouw Elvira van den Berg-van Eeten, die zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van tweede 
secretaris/ ledenadministrateur, stelt zich voor en wordt eenstemmig en met luid applaus door de 
vergadering gekozen in die functie.
De heer Dreeijers, die zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van materiaalbeheerder, stelt zich ook 
voor en wordt eveneens eenstemmig en met luid applaus door de vergadering gekozen in die functie.

14. Huldiging jubilaris
Allereerst bedankt de voorzitter de heer Van Buiten, die jarenlang LOTUS is geweest voor onze vereniging. 
Ook onze kaderinstructeur, de heer Sneek, wordt bedankt voor zijn inzet.
De enige jubilaris dit jaar is de heer Dreeijers, die 25 jaar geleden zijn EHBO-diploma heeft behaald, 
jarenlang als hulpverlener actief is geweest voor Stichting EHBO Amsterdam en omstreken en sinds kort 
wegens tijdgebrek “slechts” EHBO'er is bij atletiekvereniging AV '23. Uit handen van de voorzitter ontvangt hij
een bos bloemen, een oorkonde en een pen.

15. Rondvraag
Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom de contributie niet wordt verhoogd, gezien het structurele verlies dat 
wordt geleden. De penningmeester antwoordt dat in 2020 en 2021 er geen contributie is geheven, gezien het
feit dat er nauwelijks lessen gegeven werden. In september zijn de lessen weer gestart, maar het bestuur 
vindt het niet gepast om nu contributie te verhogen, omdat de kosten van levensonderhoud de laatste tijd 
sterk zijn gestegen en waarschijnlijk zullen blijven stijgen.

Onze kaderinstructeur, de heer Sneek, wijst de aanwezigen erop dat op 12 oktober een informatie-avond 
over de opleiding tot EHBO-kaderinstructeur plaatsvindt. Er is een nijpend tekort aan instructeurs. Leden die 
geïnteresseerd zijn, kunnen contact met hem opnemen.

De heer Van Buiten bedankt het “oude” bestuur voor het gevoerde bestuur en wenst het “nieuwe” bestuur 
veel succes voor het komende jaar. De voorzitter bedankt de heer Van Buiten hiervoor.

16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid
en sluit de vergadering om 20.44 uur.

Voor akkoord,

Ralph Schurink Wim Smeets
(voorzitter) (notulist)
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Van de Voorzitter

Dames en heren,

Het afgelopen verenigingsjaar is in velerlei opzichten een bijzonder jaar geweest. In 
januari hadden we nog te maken met een lockdown waardoor er geen lessen gegeven 
konden worden. Vanaf half februari werden de maatregelen versoepeld door minister van 
volksgezondheid Kuipers. Gelukkig heeft u daarna nog lessen van onze instructeur Sjaak 
Sneek kunnen volgen. De lessen die hij geeft, zijn van hoge kwaliteit en worden door u als
lid gewaardeerd. Het systeem met voorinschrijving werkt prima en zal dan ook worden 
gehandhaafd.

2022 is ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van twee belangrijke 
steunpilaren van onze vereniging, Kees Standaar en Frits Klaassen. Beide heren hebben 
zich tientallen jaren belangeloos ingezet voor onze vereniging, waarvoor nogmaals dank. 
Waar mensen vertrekken, komen er ook weer nieuwe. Op de eerste plaats mochten wij in 
het bestuur Jan-Willem Dreeijers welkom heten als opvolger van Frits Klaassen. Jan-
Willem is onze materiaalman. Na een inwerkperiode zijn er al een aantal veranderingen te 
zien. Ten tweede is Elvira van den Berg-van Eeten het bestuur komen versterken als 
tweede secretaris/ledenadministrateur. Zij heeft die taken overgenomen van Kees 
Standaar. Beide nieuwe bestuursleden geven aan het naar hun zin te hebben.

Zoals u wellicht uit de jaarrekening heeft kunnen opmaken, teert onze vereniging in op 
haar vermogen. Binnenkort zal het bestuur de financiële situatie bespreken op basis van 
een analyse van onze penningmeester, de heer Pronk. Afhankelijk van de uitkomst hiervan
zal het bestuur met een visie/voorstel voor de toekomst van onze vereniging komen. Deze 
wordt tijdens de algemene ledenvergadering aan u aangeboden, zodat u kunt reageren of 
indien nodig hierover kunt stemmen. Op deze plaats dank ik de heer Pronk voor zijn 
werkzaamheden voor de vereniging.

Ik ben verheugd dat ons lid Edward Meijroos de cursus tot kaderinstructeur volgt. En van 
wie krijgt hij les? Inderdaad, van onze eigen kaderinstructeur Sjaak Sneek. Ik wens de 
heer Meijroos veel succes!

Afgelopen jaar is onze website volledig vernieuwd en letterlijk van de grond af opnieuw 
opgebouwd. Hieraan is drie maanden intensief gewerkt. Ik vind dat onze nieuwe site weer 
jaren mee kan. Hartelijk dank hiervoor aan Patrick Klaassen, onze webmaster.

Waar zou een vereniging zijn zonder een goede secretaris? Ik kan u zeggen dat ik heel blij
ben met het werk dat de heer Smeets verricht. Ik hoop dan ook dat hij zich wederom 
verkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn bij onze gezellige vereniging.

Tenslotte roep ik u op om naar onze algemene ledenvergadering te komen op maandag 
17 april. Het bestuur heeft na ampel beraad besloten geen tombola meer te organiseren. 
In plaats hiervan vindt er een kleine borrel plaats.

Ik wens u de komende twee maanden nog vruchtbare lessen toe.

Ralph Schurink
voorzitter
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Van de secretaris

2022 was het eerste jaar waarin EHBO-vereniging Amsterdam-Oost van 1 januari tot en 
met 31 december als zelfstandige vereniging door het leven ging.

In dit eerste “zelfstandige” jaar had onze vereniging helaas sterfgevallen van twee oud-
leden te betreuren..
In mei overleed Ton van den Berg, die ondanks zijn broze gezondheid tot op hoge leeftijd 
trouw de oefenavonden bleef bezoeken.
In september kwam Ard Jonker om als gevolg van een noodlottig ongeval tijdens het 
beoefenen van zijn grote hobby, de duiksport. Ard heeft jarenlang het jaarverslag van onze
vereniging verzorgd.

Dit jaarverslag komt uit mijn pen. Daarom ziet het er anders uit dan u gewend bent. Ik 
hoop dat u tevreden bent. Mocht dat niet zo zijn: op- en aanmerkingen en tips zijn altijd 
van harte welkom!

Wim Smeets
secretaris
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Van de ledenadministrateur

Hoewel ik pas sinds 26 september 2022 tijdens de algemene ledenvergadering 2022 ben
benoemd tot tweede secretaris/ledenadministrateur, draag ik bij deze mijn steentje bij aan
het Jaarverslag 2022.

Kees  Standaar  heeft  mij  voorafgaand  aan  de  ledenvergadering  ingewerkt  en  uitleg
gegeven over het bijhouden van de ledenadministratie en het bestellen en printen van
presentiekaarten en -lijsten.
Sinds de overdracht van het stokje heb ik enkele wijzigingen in de ledenlijst aangebracht,
zoals het veranderen van het mailadres van ons lid Willem van Oort en het schrappen van
ons oud-lid Ard Jonker,  die helaas in september 2022 ten gevolge van een noodlottig
duikongeval is overleden.
Ons nieuwste lid, Ewout Gijben, staat inmiddels ingeschreven op de ledenlijst.

Als bestuurslid heb ik als een van de eersten de kans gehad om een paar kleine lay-
outfoutjes, zoals een spatie terug en een enkel spellingsfoutje, op te merken en door te
geven aan Patrick Klaassen, de webmaster die onze mooie website heeft gemaakt.

Ik heb Dinie van Rooij van speeltuinvereniging Batavia via e-mail de data doorgegeven
van onze herhalingsavonden in het voorjaar.

Ik ben van plan de ledenlijst te updaten met ontbrekende of veranderde telefoonnummers
en e-mailadressen.  Hiertoe zal  ik de lijst  uitprinten en de gegevens controleren op de
komende herhalingsavonden.

Ik heb zoals iedereen een druk bestaan met drie banen en een gezin met man en twee
opgroeiende  kinderen  van  11  en  13  die  eigenlijk  best  hulp  bij  hun  huiswerk  kunnen
gebruiken.  Dus  eigenlijk  ben  ik  soms  helemaal  opgebrand  op  maandagavond  bij  de
herhalingsavonden,  meestal  linea recta  uit  het  werk,  zonder  gegeten te  hebben.  Toch
verwacht ik dat dit vooral in de winter speelt; nu is het alweer voorjaar en het wordt buiten
steeds lichter, dus die zes keertjes moeten kunnen. Dan kan ik weer eens helpen met de
koffie en thee in de pauze en het opruimen van het lesmateriaal.
Mijn  man  Aart  heeft  inmiddels  op  maandag  vrij  gepland  zodat  ik  me  tijdens  de
herhalingsles minder zorgen hoef  te maken over eventueel  aangebrande pizza’s in de
oven, die vergeten wordt uit te zetten.

Ten  slotte  een  beginnersblunder  die  ik  heb  begaan,  eigenlijk  dit  jaar,  maar  om deze
definitief recht te zetten, zou ik deze graag vermelden in dit Jaarverslag 2022:
Van Wim kreeg ik een mail dat mevrouw Marijke Kuipers van 83 jaar van de lijst af wilde.
Ik checkte de ledenlijst en zag geen M. Kuipers staan; ook haar mailadres uit de mail van
Wim stond niet op de lijst. Onder aan de lijst zag ik wel H.G. Kuiper staan, deze was ook
83 jaar. Ik heb het telefoonnummer gebeld, een mevrouw nam op en ik heb gevraagd of zij
Marijke Kuipers was en van de lijst af wilde. Nee, ze heette niet Marijke maar Ingeborg
maar haar man was wel 83, en uit het gesprek begreep ik dat ze niet tevreden was met de
betrokkenheid vanuit de vereniging met het lot van haar man, Henk Kuiper, die jarenlang
instructeur is geweest van onze vereniging en ook Sjaak indertijd heeft opgeleid. Henk is
dementerend en inmiddels uit huis geplaatst en verblijft op een gesloten afdeling in een
verpleeghuis. Ik ging ervan uit dat het gebrek aan medeleven vanuit onze vereniging de
reden was waarom ze van de lijst wilde. 
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Later zag ik dat H.G. Kuiper als erelid op de lijst vermeld staat en begon ik te twijfelen.
Gelukkig heeft Ingeborg Kuiper hierna contact opgenomen met Gerard; ik heb vervolgens
alles weer recht proberen te zetten via de mail,  excuses aangeboden en Henk Kuiper
uiteraard niet geschrapt als erelid.
Marijke Kuipers van 83, om wie het aanvankelijk ging, stond al niet meer op de lijst. 
Wim  had  zijn  informatie  gebaseerd  op  de  lijst  van  2021.  Kees  had  haar  al  eerder
geschrapt.

Elvira van den Berg-van Eeten
tweede secretaris en ledenadministrateur
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Van de materiaalbeheerder

Sinds september 2022 beheer ik de spullen die gebruikt worden tijdens de oefenavonden 
(allerlei soorten verband, pleisters, gazen, warmtedekens, AED's, reanimatiepoppen enz.).
Ook zorg ik ervoor dat er koffie en thee is op de oefenavonden.

Ik ben intussen begonnen de kasten waarin deze spullen worden bewaard, opnieuw in te 
delen zodat alles overzichtelijker wordt.
In overleg met de andere bestuursleden heb ik nieuwe kleden voor op de vloer 
aangeschaft. En op verzoek van onze kaderinstructeur is een nieuwe reanimatiepop 
gekocht.
Dit jaar ga ik verder met het opnieuw indelen van de materiaalkasten.

Jan-Willem Dreeijers
materiaalbeheerder
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Van de kaderinstructeur

Het seizoen 2022-2023 is al weer een flink eind gevorderd op het moment dat dit verslag wordt 
geschreven. We hebben een bijzonder seizoen achter de rug waarin voor het eerst sinds lange tijd 
geen lessen zijn uitgevallen vanwege Corona. Hoe fijn is dat! Het is tijdens de herhalingslessen 
wel goed te merken dat de EHBO-vaardigheden bij veel deelnemers wat roestig zijn geworden. 

 Hoe benaderen we een ongevalssituatie (vergeet vooral “let op gevaar” niet)? 
 Wat is er gebeurd? 
 Wat mankeert het slachtoffer? 
 Hoe vragen we een slachtoffer uit (rekening houdende met emoties)? 
 Welke behandeling gaan we het slachtoffer geven? 
 Hebben we nog hulp nodig van professionele hulpverleners? 

Zomaar wat vragen die kunnen leiden tot een goede en efficiënte hulpverlening aan het slachtoffer.

Ik heb er, ondersteund door de LOTUS-kring Uithoorn, in ieder geval veel plezier in om lessen in 
elkaar te zetten en te geven aan cursisten van EHBO-vereniging Amsterdam-Oost. We hebben 
weer diverse onderwerpen kunnen behandelen en vaardigheden kunnen aanscherpen zodat 
iedere cursist in staat moet zijn om zijn of haar EHBO-diploma elke 2 jaar te verlengen. Ook het 
Oranje Kruisboekje wordt steeds meer (vooraf) gelezen ter voorbereiding van een les. Er zijn toch 
wel wat verschillen tussen de 27e en de 28e druk en het is goed als eenieder daarmee rekening 
kan houden.

Het instructeurschap doe ik nu nog in mijn eentje maar het is de bedoeling dat Edward Meijroos mij
in 2024 gaat bijstaan als collega. Hij is inmiddels aan de opleiding EHBO--instructeur begonnen bij 
NODE Noord-Holland-Noord (https://nodenhn.nl), waar hij door kundige ervaren docenten zal 
worden opgeleid tot mijn collega. Iets om naar uit te kijken!

Rest mij nog om u een fijne zomervakantie toe te wensen. Hou de website https://ehbo-
oost.amsterdam in de gaten voor het lesprogramma van najaar 2023.

Sjaak Sneek
kaderinstructeur

https://ehbo-oost.amsterdam/
https://ehbo-oost.amsterdam/
https://nodenhn.nl/
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EHBO-VERENIGING AMSTERDAM-OOST

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Activa Passiva

Vorderingen € 212 Vooruit ontvangen contributie       € 46
Kas € 66 Kapitaal 31-12-21 € 30.018
ING 4880260      € 237 Verlies 2022 €   7.549
ING Spaarrekening € 22.000 Kapitaal 31-12-22 € 22.469

_______ ________

€ 22.515 € 22.515
======= =======
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Baten Lasten

Diverse baten/giften € 237 Huur €     390
Verzekeringen €     149
Ledenvergadering €     750
Bloemen/attenties €     438
Diverse kosten €     137 
Aanschaffingen €  1.585 
Lotuskosten €       92 
Materiaal €  1.213
Kosten website/tekst €  2.193
Oranje kruis/Certificaat €     180 
Bestuurskosten €     522 
Bankkosten €     137
Netto verlies € (7.549)

_______ ________

€ 237       € 237
         ======= ========
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BEGROTING 2023

   Werkelijk 2021   Werkelijk 2022   Begroot 2022   Begroot 2023

Inkomsten
Contributie   €   00 €   00 € 00 € 1.400
Diverse baten € 155 € 237 € 00 €    100

---------- --------- --------- -----------
  € 155 € 237 € 00 € 1.500
 ===== ===== ===== =======

Uitgaven
Materiaal          €    731 € 1.213 €     00 €     500 
Notariskosten        €    525 €      00 €     00 €       00
Huur          €    370 €    390 €   370 €     390 
Verzekeringen       €    149 €    149 €   150 €     150
Diverse kosten      €        8 €    137 €   100 €     100 
Aanschaffingen     €      00 € 1.585 €     00 €     500 
Cursuskosten        €    112 €      00 €   150 €       00 
Bloemen/attenties €    585 €    438 €   600 €     600
Website/tekst        €    141 € 2.193 €   150 €     200 
Lotuskosten         €      00 €      92 €     00 €     150
Afdracht Oranje    €    389 €    180 €   300 €     300
Kruis
Ledenvergoeding  €    597 €    750 €    600  €    700 
Bestuurskosten     €    326 €    522 €    400  €    500 
Bankkosten           €    153 €    137 €    160  €    200
Netto verlies          €(3.931) €(7.549) €(2.980) €(2.790)

           € 155 € 237 € 00 € 1.500
        ====== ====== ====== ======
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Toelichting financieel jaarverslag 2022

In het jaar 2022 is een verlies geleden van € 7.549,--.

Het eigen vermogen op 31 december 2022 bedraagt € 22.515,-.

Vorderingen
Nog te ontvangen provisie € 212

=====

Websitekosten
Aanpassen / veranderen website € 2.015

======

Verlies 2022
Het verlies in 2022 is maar eenmalig geweest, met name door investeringen zoals: 
aanpassen van de website € 2.015;
aanschaffen laptop ledenadministratie € 823;
aanschaffen twee nieuwe kleden € 762;
aanschaffen materiaal voor de poppen € 1.213

Ook is in 2022 geen contributie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

G.J. Pronk
penningmeester
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Ruimte voor notities


