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Het bestuur vertelt
Het nieuwe jaar is al weer drie weken oud. Een aantal van u heeft de
nodige inspanning geleverd om zowel zorg te dragen voor een veilige
jaarwisseling als het helpen bij kwetsuren. Dit ondanks alle
waarschuwingen zijn de slachtoffers weer aan het herstellen. Fijn dat u
ook bij dit soort dagen hulp verleend aan hen die dat nodig hebben.
Wij hopen dat u daarbij zelf geen last hebt gehad van lieden die teveel
alcohol ophadden en die u bij uw hulpverlening hebben gehinderd.
In deze weken leveren onze afdelingen hun jaargegevens weer aan bij
de dames van het verenigingsbureau. Op basis van deze gegevens
kunnen we zien welke afdelingen het goed doen en welke afdelingen in
de lappenmand zitten en wellicht extra aandacht van de
districtsbesturen nodig hebben. Ook geven deze gegevens het bestuur
inzicht in de afdracht die we van de afdelingen respectievelijk onze
leden kunnen verwachten. Met een derde deel van de afdracht zijn de
districten financieel in staat om u als (bestuur van) een afdeling met
raad en daad terzijde te staan. Maak daar gebruik van!

http://www.koninklijke-ehbo.nl
secretaris@koninklijke-ehbo.nl

Ambu poppen
In november jl. hebben we een speciale actie gehad voor een Ambupop tegen een bescheiden prijs. Er zijn in ons magazijn nog twee
poppen die een nieuwe eigenaar zoeken. Hebt u de actie gemist en
blijkt u bij het opmaken van de afdelingskas nog euro’s over te hebben
en goed oefenmateriaal te kort te komen, dan is dit uw kans. Wie het
eerst komt, wie het eerst maalt. En: op is echt op!

28 mei: Algemene Vergadering 2016
Ook dit jaar zijn alle aangesloten verenigingen welkom op zowel de
Algemene Vergadering als het “officiële gedeelte”, waarin onder
andere de grote gouden dr. C.B. Tilanus onderscheiding” wordt
uitgereikt aan een organisatie die zich met inzet van vrijwilligers
verdienstelijk heeft gemaakt bij het hulp bieden aan mensen.
Dit jaar is de vergadering op 28 mei 2016 in Hotel Ernst Sillem Hoeve
te Lage Vuursche.
Het is mogelijk de avond voorafgaand aan de AV op eigen kosten te
dineren en te overnachten in het hotel waar de AV plaatsvindt. U kunt
reserveren via de regelingscommissie van het district Utrecht door
middel van het formulier dat u binnenkort wordt toegezonden.
Het landelijk bestuur van de KNV EHBO nodigt u allen uit om de
vergadering en het officiële gedeelte bij te wonen.

Zoals u weet is het bestuur nog steeds op zoek naar een bestuurslid.
Als u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie dient uw district uw
`sollicitatiebrief` met CV conform onze Statuten voor 28 februari 2016
te zenden naar het landelijk bureau in Zeist of naar
secretaris@koninklijke-ehbo.nl.

Quickpoll
Op 28 december 2015 hebben 41 bezoekers van de website gestemd op
de poll. Hieronder de uitkomst.
Vraag: Ik doe alleen vrijwilligerswerk bij de KNV EHBO
•
Ja
17%
•
Nee, ook nog elders
78%
•
Ik doe geen vrijwilligerswerk
4%
Het is prachtig om te zien dat 78 percent van onze bezoekers van de
website ook nog ergens anders vrijwilligerswerk doet. Een vrijwilliger
zijn is vaak niet vrijblijvend. Daarom is het belangrijk dat je
gemotiveerde mensen hebt, die iets willen doen. Kijk maar naar jezelf.
Je bent eerder geneigd om iets te doen als je het leuk vindt. Je doet het
namelijk in eigen tijd. En wie kent deze uitspraak niet: tijd = geld.
De KNV EHBO is erg blij met haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers
en gemotiveerde mensen kunnen we niet bestaan.

Lezerskorting
Ook deze maand een leuke aanbieding voor de lezers van deze
nieuwsbrief. We bieden een echte KNV-logo sticker in twee maten,
met de aanbieding 2 voor de prijs van 1:
7002 KNV Sticker met embleem 6x8 cm
7001 KNV Sticker met embleem 2x3 cm
Alleen per mail te bestellen bij marijke@koninklijke-ehbo.nl ovv
verzendadres, afdelingsnummer en de code 16@01.

Insturen jaargegevens
Voor het niet via de DLA aanleveren van de jaargegevens gaat u naar
http://koninklijke-ehbo.nl/overehbo/28-insturen-jaargegevens-2015. Er
verschijnt dan een linkje, klik hierop en u kunt de gegevens invullen.
Vergeet niet uw afdelingsnummer en het district in te vullen. U kunt
het formulier vervolgens digitaal verzenden. Voor uw eigen
administratie kunt u het formulier uitprinten.
Hoewel een aantal afdelingen al een andere datum heeft gehoord, heeft
het Bestuur op 18 januari 2016 besloten de termijn voor insturen dit
jaar eenmalig te verlengen. Uw gegevens moeten uiterlijk 14 februari
2016 binnen zijn.
Indien wij uw formulier niet op tijd binnen hebben, zien wij ons
genoodzaakt om, conform het Huishoudelijk Regelement, de afdracht
voor uw afdeling te schatten op basis van eerdere informatie, en deze
met een opslag te verhogen.
Bij vragen kunt u, het liefst per mail, contact opnemen met Hennie
(hennie@koninklijke-ehbo.nl)

Vragen over ANBI-status
We hebben een brief van de belastingdienst ontvangen dat onze
vereniging geen ANBI is omdat we geen internetadres hebben
doorgegeven. Onze vereniging heeft ook geen internetadres.
Mijn vraag is het erg dat we nu geen ANBI instelling meer zijn?
Antwoord: dat is een hobbel als u als afdeling veel goede gevers hebt.
De gulle gever die een bedrag overmaakt aan een ANBI kan dat in zijn
aangifte inkomstenbelasting als gift aftrekken. Ook een (grotere)
schenking of legaat is dan fiscaal onbelast voor uw afdeling.
Op MIJN KNV EHBO staat aan welke spelregels u moet voldoen om
als ANBI erkend te zijn door de Belastingdienst. De KNV EHBO heeft
zogenoemde groepsbeschikking waaronder de districten en de
afdelingen vallen. Maar uw afdeling moet nog steeds aan de
voorwaarden voldoen. U hoeft alleen zelf geen verzoek bij de
Belastingdienst in te dienen. De Belastingdienst controleert
steekproefsgewijs of u voldoet aan de voorwaarden waaronder een
website.

