NOTULEN JAARVERGADERING EHBO 20 FEBRUARI 2017
1a. Opening
Ruud Gudden opent ca.19.30 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.
Hij geeft aan dat vorig jaar Mechi Damen nog op deze plek zat, maar omdat zij is
gestopt als bestuurslid en dus als voorzitter, hij de taak van voorzitter heeft
overgenomen. Hij bedankt Mechi Damen voor haar jarenlange inzet o.a. als voorzitter
van de vereniging.
De voorzitter geeft aan dat er via de internetsite 26 afmeldingen en 24 aanmeldingen
zijn binnengekomen, dit is exclusief het bestuur.

1b. Mededelingen
Sinds 1 januari 2017 zijn we als vereniging geen lid meer van de Nationale Bond. De
voorzitter legt uit waarom. Afgelopen jaar zijn delegaties van de Nationale bond op de
Rayonvergaderingen geweest om hun belang uit te leggen, maar het bestuur vindt toch
dat de Nationale Bond geen echte meerwaarde heeft voor de vereniging, terwijl de
kosten wel ca. € 400,-- per jaar bedragen. De opzegging houdt wel in dat we geen
EHBO Magazine meer ontvangen en dat er geen jaarspeldjes meer besteld kunnen
worden. Tevens mogen we het logo van de Nationale Bond niet meer hanteren.

2. Notulen jaarvergadering 2016
De notulen van het afgelopen jaar worden goedgekeurd. Henk Damen wordt bedankt
voor het notuleren tijdens de jaarvergadering van 2016.

3. Jaarverslag secretaris
Henk Damen geeft aan dat er afgelopen jaar 6x formeel is vergaderd en dat er
informeel wel regelmatig onderling contact is geweest.
Tevens heeft het bestuur de 3 Rayonvergaderingen in ’s-Heerenberg bijgewoond.
De herhalingslessen en oefenavonden zijn wederom verzorgd door Petra Wienholts en
Helma Bolk met ondersteuning van lotus Thea Vreman. Verder worden ook de
huisartsen Dr. Bergers en Dr. Jansen bedankt voor hun inzet en medewerking.
De voorzitter haakt hierop in en wil ook even stilstaan bij het overlijden van Marietje de
Jager, die zich ook vele jaren voor de vereniging heeft ingezet en het overlijden de
echtgenoot van Thea Vreman onze lotus.

4. Jaarverslag penningmeester
Helma Bolk heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid en ook als penningmeester, Zij
geeft een kort overzicht van de taken die ze heeft vervult binnen het bestuur van de
vereniging vanaf 2003, zoals penningmeester, secretariaat en evenementen. Het
secretariaat is in 2008 overgenomen door Henk Damen en de evenementen heeft ze
vorig jaar al overgedragen aan Liesbeth Seegers, die dit voortreffelijk heeft opgepakt.
De taak van penningmeester zal worden opgepakt door Gabriël Bloemen. Na 14 jaar
draag ze het stokje over aan het nieuwe bestuur. Hierna wordt het financieel overzicht
via de beamer getoond en door Helma Bolk toegelicht.
De inkomsten m.b.t. contributies, opbrengst evenementen/braderie, gemeentelijke
subsidies en rente bedroegen € 5.485,--.
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De uitgaven bedroegen in 2016 € 6.530,--. De grootste kostenposten waren, net als de
afgelopen jaren, de oefenavonden, verlenging van diploma’s en de aanschaf van een
nieuwe beamer. We hebben over 2016 dus een negatief resultaat van € 1.045,--.
De begroting voor 2017:
De inkomsten worden geraamd op € 4.850,--.
De uitgaven worden geraamd op € 5.600,--.
Hierdoor krijgen we een geraamd negatief resultaat over 2017 van € 750,--.
Dit gat zal worden opgevuld vanuit de spaarrekening.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd en Helma Bolk wordt bedankt voor haar vele
werk.

5. Verslag kascontrolecommissie
Remi Willemsen en Monique Groen hebben de boeken gecontroleerd en ze geven
aan dat alles in orde is bevonden.
De penningmeester heeft goed werk verricht en wordt hiervoor bedankt.

6. Verkiezing kascontrolecommissie
Remi Willemsen is aftredend. Monique Groen en William Bouwmeester vormen
aankomend jaar de kascontrolecommissie.
Tonny Seegers stelt zich beschikbaar als de nieuwe reserve.

7. Website
Gabriël Bloemen geeft uitleg m.b.t. de nieuwe website en vraagt of er nog dingen
missen en/of aangepast moet worden.
De aanwezige leden geven aan dat ze momenteel geen dingen missen en dat de site
prettig werkt.
Mochten er eventueel toch nog vragen, opmerkingen of aanpassingen gewenst zijn,
dan kan men dit altijd kenbaar maken en zal waar mogelijk dit worden aangepast.
Liesbeth Seegers vraagt of er bij het aanmelden bij de evenementen, ook op tijden
gesplitst kunnen worden. Dit zal worden opgepakt.

8. Verslag evenementen
Liesbeth Seegers doet verslag en geeft o.a. aan dat we afgelopen jaar 431 uur
ondersteuning hebben verleend. We hanteren geen Top 5 meer maar er zal een
gezellige avond worden georganiseerd op vrijdag 19 mei 2017 waarbij alle leden
welkom zijn.
De voorzitter bedankt alle leden voor de inzet voor de vereniging en vraagt of men dit
wil blijven doen.

9. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft aan dat Helma Bolk en Henk Damen beiden aftredend en niet
herkiesbaar zijn.
Gelukkig heeft het bestuur enkele leden bereidwillig gevonden om hen te vervangen en
plaats te nemen in het bestuur nl. Natasja Wanders en Marion Kriele.
Allereerst stelt Natasja Wanders zich voor en ze wil zich binnen het bestuur eventueel
bezig gaan houden met de cursusadministratie en planning. De voorzitter vraagt of er
iemand bezwaar heeft als Natasja in het bestuur komt. Niemand heeft bezwaar.
Vervolgens stelt Marion Kriele zich voor en zij zou eventueel het secretariaat op zich
willen nemen als ze in het bestuur zou komen. Ook hiertegen heeft niemand van de
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aanwezigen bezwaar. Natasja en Marion zullen daarom, met instemming van de
aanwezigen, toetreden tot het bestuur, zodat het bestuur weer uit 5 personen bestaat.
Mechi Damen vraagt of er verder nog functie wijzigingen zijn binnen het bestuur.
Hierop antwoord de voorzitter dat de taken in de eerstvolgende bestuursvergadering
zullen worden verdeeld.

10. Verslag ledenadministratie
De voorzitter deelt mee dat er momenteel 94 leden zijn ingeschreven. 64 Leden voor de
reguliere lessen en 30 leden voor de zaterdag lessen. Voor de EHaK zijn er nu 8
inschrijvingen. Dit wordt steeds minder omdat EHaK nu ook verplicht is in de
basistraining.
Ook hebben we nu enkele leden vanuit Giesbeek omdat daar de EHBO-vereniging is
opgeheven. Verder is onze zaterdag les populair. Deze wordt bijna nergens gegeven.
M.b.t. de lessen vraagt Tonny Seegers of het mogelijk is om extra reanimatie lessen te
geven. Ook door enkele van de overige aanwezigen wordt aangegeven dat men wel
meer reanimatie oefening wenst. De mogelijkheid voor extra reanimatie oefeningen zal
worden meegenomen door de cursusadministratie/planning voor het nieuwe seizoen.

11. Jubilarissen
We hebben dit jaar 17 jubilarissen die gehuldigd worden:
5 jaar diploma: Annet Boerstal, Dennis Brinkman, Gemma Gudden-Verwaayen, Lisan
Huijbers, Alida Kroondijk, Irma Neijenhuis-Reijmer, Bert Vreman,
Vincent van Vuren en Marion Welling
10 jaar diploma: Henk Damen
15 jaar diploma: Thea Leub, Vincent Pastoors en Astrid Wiggers-Thijssen
20 jaar diploma: John de Wild
25 jaar diploma: Thea van Rienen-Joling
30 jaar diploma: Petra Wienholts
35 jaar diploma: Josta Huijbers-Schiks
De aanwezige jubilarissen krijgen de bijbehorende insignes opgespeld door Dr Jansen
en natuurlijk wordt er een bloemetje overhandigd.
De voorzitter bedankt allen voor hun inzet voor de vereniging.

13. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de zaal.

14. Sluiting
Nadat Liesbeth en Tonnie Seegers, Dr Jansen en Henk Damen en Helma Bolk een
bloemetje hebben ontvangen voor hun inzet voor de vereniging sluit om ca. 20.15 uur
voorzitter Ruud Gudden het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze volgt het themagedeelte:
Dr. Jansen vertelt enthousiast het een en ander over Party Drugs. Welke zijn er, wat
zijn de gevolgen van gebruik, wat zijn de symptomen van overdosering en hoe te
behandelen. Hij laat hierbij indrukwekkende filmpjes zien.
Om ca. 21.45 uur wordt deze bijeenkomst afgesloten door de voorzitter onder
dankzegging voor de aanwezigheid.
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