
 

 

Notulen jaarvergadering EHBO vereniging Cadier en Keer 31-05-2018 

 

Afmeldingen: Rien, Helga, Karin, Erna en Jean 

Opening: door voorzitter Annie. 

Binnengekomen stukken en mededelingen: 

-Er is weer veel reclame binnengekomen. 

 

 

Wisseling van Bestuur: 

Ronald Utens is gevraagd voor de functie van voorzitter en Piet voor de functie van penningmeester. 

Hierover is in de vergadering gestemd en de invulling van de functies is akkoord. 

Ronald is al bezig geweest met de afhandeling van de ANBI en de privacywet. 

Voor de vereniging wordt het postadres van Annie aangehouden in verband met de gemeentelijke  

subsidie.  

 

Ongeveer een half jaar geleden hebben we een brief van de belastingdienst ontvangen in verband 

met het in orde maken van de ANBI. Hiervoor moesten we een eigen website hebben. Daardoor 

hoeven we geen belasting te betalen. 

De website is opgezet door Marc Vossen. Er moet alleen nog een toevoeging van lasten en baten op 

de site gemeld worden. Er moet ook nog een aangetekende brief naar de Bond gestuurd worden om 

aan te geven dat wij aan onze verplichtingen voldaan hebben.  

Er is aangegeven dat we het best een pdf file kunnen maken zodat de cijfers niet direct zichtbaar zijn. 

Ook omdat we van de gemeente de subsidie ontvangen. Truus heeft ook een brief van de 

belastingdienst ontvangen. Dit is echter al afgehandeld. 

 

We hebben de vereniging AVG-proof moeten maken. Ronald en Valerie zijn hiervoor naar een 

vergadering geweest in Margraten. De informatie hierover is uitgedeeld in de laatste vergadering. 

(privacy policy, toestemmingsformulier leden, toestemmingsformulier leveranciers en 

geheimhoudingsverklaring).  

 

Marc heeft een toelichting over de website gegeven.  

Alles draait om communicatie, het presenteren van de vereniging. Hij heeft het hele ANBI verhaal op 

de website vermeld. Een contactformulier toegevoegd en een g-mail link. Marc zal deze site beheren 

en wil graag horen als er iets gemeld moet worden. 

 

22 juni is het penningmeesterschap overgedragen. Piet heeft hierover contact met Truus gehad.  



 

De veranderingen in het bestuur zijn ook doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. 

 

In de agenda van vorig jaar dient boekjaar 2018 aangepast te worden in 2017. 

 

de lessen zijn geweest op: 

13 september 2018 

11 oktober 2018 

08 november 2018 

13 december 2018 (extra les ivm uitval lesvorig jaar) 

10 januari 2019 

07 februari 2019 

07 maart 2019 

11 april 2019 

23 mei 2019 jaarvergadering. 

 

De notulen van vorig jaar zijn goedgekeurd. Het financieel verslag is ook akkoord. 

De nieuwe kascommissie: Marc en Jean. 

 

Er was een jubilaris: Piet  

Tevens is er afscheid genomen van Truus (als aftredend penningmeester). 

 

Rondvraag: 

Ingrid: hoe gaat het met de formulieren (AVG) van de niet aanwezige leden? 

- Die worden in september getekend.  

 

Truus: wat gebeurd er met de financiële overzichten. 

-Deze worden kapot gescheurd.  

 

Piet: geeft aan dat er nieuw materiaal moet komen. 

- Ingrid wil de kist wel hebben. 

- het plaat materiaal en het skelet gaan naar de school.  

- de pop houden we.  

Er moet een lijst komen met spullen die we hebben.  

 

Sluiting. 

 

 


