Notulen algemene ledenvergadering EHBO vereniging Wehl d.d. 19 februari 2018-02-25
1. Opening
Ruud Gudden opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Er hebben
zich 11 leden aangemeld (exclusief het bestuur), 13 hebben zich afgemeld, Henk Damen is
verhinderd en 3 leden zijn zonder aanmelding gekomen. Van de andere leden zijn geen
reacties ontvangen.
2. Mededelingen
De voorzitter vertelt over de moeizame start van het nieuwe seizoen vanwege de moeite
om het rooster met instructeurs ingevuld te krijgen. Natasja Wanders heeft zich daar hard
voor ingespannen, maar daarom is het seizoen wel gestart met een noodrooster en zijn de
plannen voor een verkorte basisopleiding en een aparte reanimatieles even op de lange
baan geschoven.
Inmiddels is de penningmeester, Gabriël Bloemen, al afgetreden vanwege zijn drukke
werkzaamheden voor de vrijwillige brandweer. Ton Jansen heeft dat deels, met
ondersteuning van het bestuur, opgevangen.
Tot slot deelt de voorzitter mee dat één lid naar de bijeenkomst over epilepsie van Kilder
is geweest; zij vond het een leerzame sessie.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur deze vergadering naar de toekomst wil kijken en
dat er daarom geen ruimte in het programma is ingepland voor jubilarissen en
gastsprekers.
Tot slot bedankt de voorzitter Petra Wienholts, Marjan Klaver en Ronald Gort voor hun
lessen dit jaar, Mechi Damen omdat zij dit jaar de kar voor de Wehleriade heeft
getrokken, Liesbeth en Tonny Seegers voor hun inzet voor de evenementen, de huisartsen
Bergers en Jansen voor hun verbintenis aan onze vereniging en de vrijwilligers voor hun
inzet tijdens de evenementen.
3. Notulen
Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Thea Vreman vraagt hoe het met de verzekering zit nu we geen lid meer van de Nationale
Bond zijn. De voorzitter en Mechi Damen antwoorden dat dat onder de verzekering van
het Oranje Kruis en de vrijwilligersverzekering van de gemeente valt.
4. Jaarverslag secretaris en ledenadministratie
Secretaris
Marion Kriele vertelt dat er afgelopen jaar 8 keer is vergaderd door het bestuur en er zijn
2 rayonvergaderingen bezocht door Ton Jansen namens het bestuur.
In 2017 is afscheid genomen van Helma Bolk als instructeur en zijn er twee opvolgers
gekomen: Marjan Klaver en Ronald Gort.
Het bestuur heeft besloten de jaarafsluiting van mei te annuleren vanwege het geringe
aantal aanmeldingen (15).
Ledenadministratie
Op 31 december hadden we 79 leden (2016: 94), waarvan 50 (64) reguliere
herhalingslessen volgen en 29 (30) de zaterdaglessen. Daarnaast zijn er 12 (8) ehak-ers.
Sinds het begin van het jaar hebben zich nog eens 9 leden afgemeld.
Vervolgens bespreekt ze het beeld dat uit de ledenadministratie te halen valt:
- 21 leden zijn afkomstig uit de periode van vóór 2000, dat is 25% van het
ledenbestand
- in de periode 2014-2016 zijn veel nieuwe cursisten geweest: 14 in 2014, 21 in 2015
en 18 in 2016. Dat is te danken aan de inzet van Helma Bolk om de cursussen vol te
krijgen. In die jaren hebben zich totaal 21 leden afgemeld als lid. Deze drie jaren
leveren 41% van het ledenbestand.

Vervolgens wil de secretaris de ledenenquête bespreken met een Powerpoint, maar helaas
ontbreken de afbeeldingen. Doel van de enquête was inzicht krijgen in redenen dat men
lid is en wat leden voor de vereniging willen doen. De secretaris neemt de resultaten toch
door:
- 49 reacties: 82% compleet ingevuld, 18% onvolledig. Het aantal reacties is hoog.
- Aantal jaar lid: 9 0-1 jaar, 22 2-5 jaar, 3 6-10 jaar en 17 11 jaar of langer
- Belangrijkste reden: 27 om ehbo te kunnen, 9 vanwege het werk
- Belangrijkst om herhalingen te volgen: 29 willen ehbo opfrissen, 10 willen oefenen
en 2 willen ervaringen delen
- Contributie: 20 vinden huidige contributie redelijk, 10 willen wel naar €45 en 3
vinden €60 redelijk.
- Evenementen: 37% staat er wel eens, 63% nooit
- Van de evenementendraaiers staan er 7 2-5 keer, 7 meer dan 5 keer en 4 geven iets
anders aan: nooit gedaan, pas sinds september lid en nog niet gevraagd, dit jaar 1x,
volgend jaar mee, en voor ziekte wel gedaan
- Waarom geen evenementen: 12 hebben geen tijd, 1 heeft geen zin en 10 geven
anders aan: nog niet gedaan, combinatie van geen tijd, eigen bedrijf en affiniteit
met evenement, geen tijd en best spannend, ehbo is voor mezelf, ben aantal
maanden op reis, ben druk maar als het kan, help ik, en vaak wedstrijden tijdens
evenementen
- Meer evenementen doen als dat financieel noodzakelijk is: 79% zegt nee, 21% ja
Overige opmerkingen in de enquête:
- Zeg de jaarafsluiting niet meer af. Hierover was veel ergernis bij degenen die wel
altijd komen.
- Mensen die evenementen draaien mogen een korting krijgen op de contributie
- Communicatie vanuit de vereniging is redelijk passief: indien ik zelf niet om of naar
info vraag krijg ik het niet automatisch (vragen worden door secretariaat keurig
beantwoord). Opkomst op herhalingslessen is erg mager, mogelijk zijn er toch te
veel herhalingslessen al vind ik het wel fijn dat ik kan kiezen (in het kader van
kosten wil ik het wel benoemen).
- Ben bereid hogere contributie te betalen, omdat ik geen evenementen wil draaien
- Probeer meer tijd te besteden aan bijzondere oefensituaties (bijvoorbeeld door
ervaringsdeskundigen te laten vertellen, meer verdieping aan te brengen (ehbo bij
drugs bijvoorbeeld). Daarnaast zou je kleine vergoedingen kunnen doen bij
evenementen zodat dit aantrekkelijker wordt voor de leden.
- Probeer evenementen te organiseren, waarbij geld wordt gegenereerd zoals de
braderie. Voorbeeld Kerstmarkt, Dorpsfeest etc. Verkoop van verbandmiddelen of
evt sponsoren zoeken. Vrienden van de EHBO etc. In elk geval doorgaan met de
braderie, dat levert veel op.
De secretaris vat het samen: het ledenaantal neemt drastisch af, men is niet bereid meer
contributie te betalen of evenementen te draaien als dat financieel noodzakelijk is en de
evenementen drijven op een klein aantal leden en dat aantal neemt af.
5. Jaarverslag penningmeester
Omdat er geen penningmeester is, geeft de secretaris een toelichting op de balans en
resultaten.
In 2017 bedroegen de inkomsten €9.910,65. Vooral de evenementen springen eruit:
€3.182,00, dus complimenten voor Liesbeth en Tonny Seegers, die zich daar ook erg voor
ingespannen hebben. En natuurlijk ook de leden die de evenementen hebben gedraaid.
Deze inkomsten zullen dit jaar sowieso lager zijn, omdat het bestuur heeft besloten
meerdaagse commerciële evenementen als de Wehlse Cross en het Dorpsfeest niet meer te
willen draaien vanwege de bemanningsproblemen.
De uitgaven bedroegen €9.022,80; de grootste kostenposten waren de kosten voor
instructeurs en huur, verlenging van de diploma’s en de evenementen.
Op de herhalingslessen wordt nog steeds verlies gedraaid:

€2.852,50 – huur €1.840,00 – Instructie €2.849,38 – Lotus €402,05 = - €2.238,93
Het totale resultaat is: €888,03
Er ontspint zich een discussie over de contributie en evenementen.
Mechi Damen geeft aan dat in het verleden ook is gesproken over een hogere contributie,
maar dan gaan mensen minder evenementen draaien. De voorzitter antwoordt dat daar de
korting voor in het leven is geroepen.
Er wordt gevraagd naar de post voor het Oranje Kruis, we zijn toch geen lid meer? De
voorzitter legt uit dat we geen lid meer zijn van de Bond, maar wel van het Oranje Kruis,
omdat die de diplomaverlenging doet. Die kosten zijn hoger geworden.
Sommigen vinden het wel redelijk om meer contributie te heffen.
Tonny Seegers geeft aan dat er steeds minder mensen zijn die evenementen willen doen.
Thea Vreman vraagt naar de post Lotus van €402,05, zoveel heeft ze niet ontvangen. De
voorzitter legt uit dat daar ook de Lotussen voor de examens bij zitten.
6. Verslag kascommissie
Ton Jansen heeft de cijfers met de kascommissie besproken en geeft het woord aan Tonny
Seegers, die samen met Remi Willemsen de boeken heeft gecontroleerd. Deze geeft aan
dat alles in orde is bevonden. Ton Jansen bedankt beide.
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
Omdat Remi Willemsen zich niet opnieuw verkiesbaar stelt, zijn er een nieuw lid en een
nieuw reservelid nodig. Thea Vreman meldt zich als lid, Mechi Damen als reservelid.
Tonny Seegers blijft aan als lid van de kascommissie.
8. Jaarverslag evenementen
Liesbeth Seegers vertelt dat er veel evenementen zijn gedraaid, ook nieuwe, zoals
Vrienden van het Wehlse Bos, een leuke dag in het bos, en een spooktocht en de
kerstmarkt. Verder is het afgelopen jaar anders gegaan met de Cross: die wilde minder
ehbo-ers want het was te duur, maar klaagde achteraf dat er te weinig ehbo-ers waren.
Hiervoor hebben leden van Doetinchem bijgesprongen. Daar wordt wel vaker een beroep
op gedaan.
Tijdens de Wehleriade waren er erg weinig mensen om te helpen. Verder zou het fijn zijn
als mensen die zich aanmelden, niet op het laatste moment afzeggen. Ze probeert dan nog
wel mensen te vinden, maar springt ook vaak zelf bij. Verder zijn het veel dezelfde
mensen die evenementen doen, ze zou graag nieuwe gezichten zien.
Tonny Seegers geeft aan dat als het overmacht is, zoals bij ziekte, dat het dan anders is
natuurlijk.
Mechi Damen en Monique Teunissen begrijpen wel dat Liesbeth zich verantwoordelijk
voelt, maar dat moet niet de bedoeling zijn.
Thea Vreman vertelt dat ze, toen ze plots niet kon, eerst zelf heeft geprobeerd
vervanging te vinden.
Mechi Damen stelt voor om een bellijst te maken, de secretaris oppert om een app-groep
aan te maken, zodat mensen onderling kunnen proberen vervanging te regelen.
Liesbeth Seegers vertelt dat de helft van de leden niet heeft gereageerd op haar oproep
of ze evenementen willen draaien dit jaar.
De secretaris zegt dat veel mensen geen tijd hebben, Mechi Damen reageert dat het om
keuzes gaat.
Vincent Pastoors vraagt waarom iemand geen lid kan blijven als hij elders lessen volgt en
wel evenementen wil draaien (het blijkt om Vincent van Vuren te gaan). De secretaris
meldt dat dat in principe niet kan, dat past ook niet bij het idee van de vereniging. Mechi
Damen en Monique Teunissen vragen waarom niet, dat is toch extra inkomen? Leden
kunnen zelf de bewijzen toesturen dat ze de lessen hebben gevolgd. Mechi Damen geeft
aan dat het altijd zo is geweest. Wel is het de vraag hoe het met verzekeringen zit. Tonny
Seegers zegt dat hij als particulier ergens mag staan. Mechi Damen beaamt dat, maar dan
is het wel de eigen verzekering die dat moet dekken.
Het bestuur zal zich beraden op de vraag van lessen elders volgen en toch lid blijven.

9. Jaarverslag cursusadministratie
Natasja Wanders schetst kort het begin van het nieuwe cursusseizoen, dat een roerige
start had: we hadden een mooie pool kaderinstructeurs, tot er opeens iemand weer
afzegde. Gelukkig hebben Marjan Klaver en Ronald Gort het opgevangen, maar daardoor
waren de lessen in het begin wel op andere cursusavonden dan de leden gewend waren.
Dat leidde ertoe dat de avonden van Petra Wienholts bomvol zaten.
In 2018 is het schema weer als vanouds: maandag en donderdag, en Marjan Klaver verzorgt
de zaterdaglessen. Waar mogelijk wordt Thea Vreman als Lotus ingezet. Vanuit de leden is
wel teruggekoppeld dat er op een andere manier wordt lesgegeven, dat is met de
instructeurs besproken. Voor nu is het belangrijkst dat de herhalingslessen in orde zijn en
dat er een inhaalles komt voor leden die lessen hebben gemist. De verkorte basisopleiding
is daardoor even on hold gezet.
Spijtig nieuws is dat Ronald Gort na de zomer stopt in verband met een opleiding die hij
gaat volgen.
Alvorens de voorzitter na een korte pauze het punt van de continuïteit oppakt, staat hij
eerst nog even stil bij het overlijden van de vrouw van Wim Peelen, die dat op prijs stelt.
10. Continuïteit
Ruud Gudden geeft aan dat hij zich niet herverkiesbaar stelt als voorzitter, de
penningmeester is al afgetreden. Dat betekent dat we met een onvolledig bestuur zitten
en er is geen enkele reactie geweest op de oproep voor nieuwe bestuursleden. Meer in het
algemeen is het steeds lastiger om mensen te vinden, de bereidheid om te helpen is laag.
Hij verwijst naar de Lotusvereniging van Kilder, die is inmiddels ook gestopt. Thea Vreman
onderbreekt hem en zegt dat die nog aan het knokken is. De voorzitter vertelt ook dat uit
contacten met Nationale Bond blijkt dat er veel verenigingen stoppen.
Hij verwijst naar discussie die in het verleden ook zijn gevoerd over de toekomst. Die
ervaringen uit het verleden en die van nu is dat er slechts een kleine groep al lang lid is en
die groep is nu tijdens de vergadering ook grotendeels aanwezig, de rest is niet betrokken.
Het bestuur kan niet langer een goed functionerende vereniging waarborgen. Het bestuur
heeft niet anders kunnen concluderen, en dat zal de oude kern misschien zwaar vallen, dat
het voorstelt om de vereniging op te heffen.
Natuurlijk is wel gekeken naar mogelijkheden om ehbo in Wehl toch te kunnen laten
voorbestaan. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met Doetinchem. Die zijn bereid om Wehl
als leslocatie toe te voegen, is ook handig voor leden uit Dichteren en de Huet. De
instructeurs kunnen ook mee. De leden kunnen ervoor kiezen of ze naar Doetinchem
willen, de contributie is daar €40-45 voor reguliere lessen en ook ongeveer €60 voor de
zaterdag. Voor evenementen draaien wordt een kleine vergoeding gegeven.
Er zal een aparte vergadering worden uitgeroepen met als agendapunt de opheffing. Een
stem voor betekent dat de gelden en middelen worden overgedragen aan Doetinchem. Als
de meerderheid tegen stemt, dan moet er een volledig nieuw bestuur worden gevormd; de
huidige bestuursleden treden dan allemaal af omdat zij zich niet kunnen vinden in het zo
voortgaan van de vereniging.
Tonny Seegers merkt op dat het overal terugloopt.
Natasja Wanders zegt dat er bewust voor Doetinchem is gekozen, omdat het in de regio
valt. Maar ook Doetinchem kampt met een teruglopende poel van instructeurs, dus Wehl
erbij is ook voor hen gunstig. Overigens is het wel onder voorwaarde dat de huidige
bestuursleden betrokken blijven tijdens de overgang.
Liesbeth Seegers wil weten hoe het zit met de evenementen, omdat er al veel voor het
hare is gepland. De voorzitter geeft aan dat dat met haar besproken wordt op korte
termijn.
Tonny Seegers vraagt of het bestuur niet bang is dat iedereen naar Helma Bolk overstapt.
Vrijwel iedereen reageert dat dat hun eigen keuze is.

Vincent Pastoors vraagt hoe lang Doetinchem bereid is Wehl aan te houden. Marion Kriele
reageert dat schaalvergroting gewoon noodzakelijk is en dat de toekomst zal leren hoeveel
draagvlak er uiteindelijk overblijft.
Tonny Seegers zegt dat hij absoluut niet naar Doetinchem gaat.
Monique Teunissen zegt dat ze het positief vindt dat we naar de toekomst en continuïteit
kijken. Mechi Damen sluit zich daarbij aan. Miranda Scholten vindt het een zeer positief
en begrijpelijk voorstel.
Liesbeth Seegers adviseert om de uitnodiging per post te doen omdat niet iedereen de
mail leest. Het bestuur neemt dit mee.
Mechi Damen stelt voor om een soort opheffingsfeest te houden van het batig saldo.
Liesbeth Seegers vraagt of het bestuur wil uitzoeken hoe het zit met de verzekering en
het lidmaatschap van mensen die lessen bij Helma Bolk volgen.
De voorzitter geeft aan dat er een uitnodiging komt voor een nieuwe vergadering, samen
met een machtiging, zodat leden die niet kunnen en die wel willen stemmen, die kunnen
afgeven.
Voorts geeft hij aan dat de beslissing over de contributie wordt uitgesteld tot de volgende
vergadering.
9. Rondvraag
Miranda Scholten vraagt aan hoe het contributiejaar loopt. De secretaris zegt dat dat het
kalenderjaar is.
Gerrie Teunissen vraagt hoe het zit met de contributie voor 65-plussers. Mensen die 65
worden, krijgen geen vrijstelling van contributie meer.
Liesbeth Seegers vraagt of iedereen het lijstje met evenementen wil meenemen en aan
haar mailen welke ze kunnen.
Mechi Damen complimenteert het bestuur met het harde werken van afgelopen jaar.

