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Inleiding	  
In dit beleidsplan legt de Stichting Eerste Hulp Alkmaar EHA haar beleidsvoornemens voor de 
periode 2014–2016 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de 
vraag naar onderwijs eerste hulp en het aanbod van evenementen in Alkmaar en omstreken. Tevens 
speelt de inzet van het aantal vrijwilligers die eerste hulp kunnen verlenen en assisteren tijdens de 
evenementen en het ter beschikking staande budget een rol. Indien deze factoren wijzigen, zal de 
Stichting daarop anticiperen en haar beleid hierop dienen aan te passen. 
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar 
statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel : 

a. Het geven van EHBO onderwijs 
b. Het bewaken en onderhouden van het EHBO onderwijs 
c. Het verlenen van assistentie bij evenementen en het geven van advies aan de organisatoren. 
d. Het bieden van ondersteuning bij het burgernetwerk in Alkmaar en het onderhouden van AED 

apparaten  
De Stichting is opgericht op 25 augustus 2005. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor 
het verlenen en onderwijzen van eerste hulp in Alkmaar en omstreken. Zo is het bestuur van de 
Stichting begonnen met het op papier zetten van de statuten en heeft zich ingeschreven bij de kamer 
van koophandel. Het bestuur bestaande uit 3 personen en heeft er zorg voor gedragen dat de 
stichting  zich heeft kunnen ontwikkelen tot een professionele non profit organisatie. Een organisatie 
die naast een groeiend aantal evenementen en vrijwilligers ook een goed cursus aanbod aanbiedt. De 
Stichting is nauw betrokken bij het Burger-AED project van de gemeente en onderhoudt de AED 
apparaten binnen de gemeente Alkmaar. Tevens verzorgt de stichting EHA de opvang van 
burgerhulpverleners die zijn opgeroepen via het Burger-AED project in Alkmaar. 
 

1.	  Werkzaamheden	  
Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel dat het bieden van eerste hulp standaard wordt binnen huishoudens, 
bedrijven en op evenementen, waardoor slachtoffers adequaat kunnen worden opgevangen voordat 
de eventuele verder noodzakelijke hulpverlening op gang kan komen. 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de 
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is tot ultimo 2013. 
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook 
voor de periode vanaf 1 januari 2014 zal zij proberen deze status te verwerven. 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit 3 personen: mevrouw Bakker-Abrahams, voorzitter en 
penningmeester, de heer Idzerda, en de heer Huisman, secretaris. 
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op eerste hulpverlening.   
Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien 
zijn: 
a. Het cursusaanbod uitbreiden en onderhouden. Basiscursussen EHBO, kinder EHBO, reanimatie en 

AED cursussen en scholing burgerhulpverleners. 
b. AED apparaten onderhouden en opvang burgerhulpverleners in de gemeente Alkmaar 
c. Uitbreiding van ondersteuning evenementen in Alkmaar en omstreken. 
d. Het stimuleren van allochtonen in de wijk Overdie om gebruik te maken van het cursusaanbod.  
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven. 
 
 
 
2.	  Werving	  van	  gelden	  
De Stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, opbrengsten vanuit het cursusaanbod en 
eventuele giften. Naast de opbrengst van evenementen en verschillende cursussen probeert de 
Stichting door het vergroten van haar naamsbekendheid giften van bedrijven en particulieren te 
verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan 
nastreven.  
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De Stichting beraadt zich en zal gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te blijven 
maken op eventuele subsidies van de gemeente ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De 
werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige en directe manier door middel van 
het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten. De Stichting hoopt in de toekomst meer 
structurele en/of incidentele donaties aan te trekken. 
De Stichting is tot ultimo 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. Ook voor de periode vanaf 1 januari 2014 zal zij proberen deze status te 
verwerven. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is 
het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te 
laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een 
aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om 
ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen. 
 
 
 
3.	  Beheer	  van	  gelden	  
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min 
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel en overige 
onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen 
rekening genomen. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop 
zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het 
boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan 
het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van het uitstaande 
banksaldo. 
 
 
 
4.	  Besteding	  van	  gelden	  
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en andere baten. De gelden van de 
Stichting worden geïnvesteerd in het verlenen en onderwijzen van eerste hulp. De komende jaren   
2014 tot 2016 zal de Stichting haar vermogen hiervoor blijven aanwenden en voor zover de Stichting 
haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen 
beleggen in defensieve fondsen. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) 
onkostenvergoeding voor hun diensten. 


