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Ook financieel was 2022 een uitdagend jaar voor EHBO vereniging Stolwijk.  

 

Trainingen en Materiaal: 

Doordat we met veel kleinere groepen trainen waren de kosten hoger (zowel meer kader en lotus 

kosten als locatie kosten). We merken ook aan het trainingsmateriaal dat er meer geoefend is. 

Hierdoor hebben we een hogere afschrijving op het materiaal.  

 

Van het ontvangen clubsupportactie 2022 zijn inzettassen gekocht.  

Ook zijn er nieuwe poppen gekocht, waarvoor de leden tijdens de vorige jaarvergadering 

toestemming hebben gegeven. Deze hebben we in één keer afgeschreven (giften in 2021), omdat 

deze ook intensief gebruikt worden. 

 

Jeugd EHBO is hoger uitgevallen omdat er in 2022 twee maal een diploma uitreiking is geweest. 

 

Inkomsten 

In 2022 zijn we weer fysiek bij onze donateurs langs geweest wat resulteerde in iets hogere 

inkomsten uit de donateursgelden. Door natuurlijk verloop vermindert het donateursbestand hard. 

Doordat we partner zijn van de hartstichting komen velen van buiten Stolwijk de herhalingsles(sen) 

volgen. Hierdoor groeit de contributie. Dit wordt nu ook gespecificeerd in de boekhouding weer 

gegeven.  

We hebben dit jaar extra inkomsten ontvangen door deelname aan de Rabobank Club actie. 

  

        2022    2021 

Donateursgeld      € 1546,50  € 1511,- 

Contributie      € 3798,64  € 4437,- 

Inloop reanimatie     € 512,34 

Giften       € 296,87  € 684,83 

  

Voor het onderhoud van de AED’s in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard zijn dit jaar de pads 

en de kleine batterij vervangen. De AED’s waarvan in 2021 de accu vervangen is, krijgen vanaf 2023 

geen onderhoud meer. De subsidie is gestopt en de AED’s zijn aan het van hun levensduur.  

De AED’s die in 2021 vervangen zijn worden tot 2025 nog onderhouden om het gereserveerde 

gesubsidieerde bedrag op te maken. De AED van de vereniging zelf zal in 2023 vervangen worden, 

hiervoor wordt aanspraak gemaakt op het gereserveerde subsidiebedrag, en een stukje 

eigenvermogen. 

 

Samengevat hebben we dit jaar een klein verlies geleden.  

 

http://www.ehbo-stolwijk.nl/

