
 

 Koninklijke Nederlandse Vereniging  

 Eerste Hulp Bij Ongelukken 
 
 

      Strijen 22 maart 2015 
 

 
Onderwerp:  Verslag van de algemene jaarvergadering welke gehouden is op 
dinsdag 17 maart 2015 om 19.30 uur. In verenigings- en vergadercentrum “Salvatori” 
te Strijen. 
 
Aanwezig:  A v/d Pligt, I Koekebakker, M Waisfisz, M Schram, M v schelven, 
YGaykema, R Overwater, C Reedijk, H van Driel,J Smitshoek ,J Wessels en J van 
Dam. 
Afgemeld : L van Veen.                                                                                                                                  
Bestuur: M Vis, A Nieuwenhout, L Romeyn, R de Groot, I Zwartbol en                       
M van Wijngaarden.   
Afgevaardigde van de Koninklijke vanwege een jubilaris: Ewoud Verbaas. 
 
 
 
1. Opening 
 Voorzitter Lia opent de vergadering om 19.45 uur. Jubilaris is Jennie van Dam. 
25 Jaar EHBO, waarvan 18 jaar op onze vereniging. Zij wordt gehuldigd en 
gefeliciteerd. Onder het genot van koffie en gebak. 
 
  
2. Ingekomen stukken 
Uitnodiging EHBO –vereniging Oud Beijerland 60 jarig bestaan op 18 april a.s. 
Vlaggen van de Hartstichting. 
   
      
3.Mededelingen 
- Lia heeft contact met Wilna de Jong van het gemeentehuis, vanwege Hartslag nu. 
De gemeente wil graag de opleiding en herhalingen voor AED en reanimatie 
promoten voor onze EHBO vereniging, zodat we mensen hiervoor kunnen opleiden. 
Uiteindelijk willen we bereiken, dat zoveel mogelijk mensen zich gaan opgeven voor 
Hartslag nu. Nu zijn er 30 personen aangemeld. Het aantal zal uiteindelijk 60 tot 70 
vrijwilligers moeten worden. 
De onkosten moeten nog worden berekend. En de nazorg aan reanimatie moet ook 
nog worden aangepast. 
- Samenwerkende verenigingen binnen de Hoeksewaard om nieuwe leden te werven 
is het afgelopen jaar niet gelukt. 
   
                                                                     
4. Verslag van de Algemene Jaarvergadering maart 2014 
Geen op of aanmerkingen. Wel nog een toevoeging: De Brede school is gestopt met 
het subsidiëren van Jeugd EHBO. 
 

  

 



 
5. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2014/2015 
-Het afgelopen seizoen is er geen cursus van start gegaan. Ook niet bij de andere 
verenigingen  in de Hoekse Waard. 
- Brede School is met Jeugd-Ehbo is gestopt. 
-Evenementen zijn er volop. We proberen steeds aan de vraag te voldoen. Ondanks 
het teruglopend  ledenaantal. 
En we hebben dit jaar 1 jubilaris: Jennie van Dam 25 jaar ehbo. 
 
  
6. Financieel jaarverslag 
Het jaarverslag 2014/2015 ligt voor iedereen ter inzage. Er zijn geen vragen over. 
 
 
7. Kascontrole 
Het financiële jaarverslag  is gecontroleerd door Ria Overwater en Joke Smitshoek. 
Zij hebben de kas goedgekeurd. 
 
 
8. Benoeming kascontrole 
Voor het jaar 2015/2016 wordt de kascontrole gedaan door Joke Smitshoek en 
Jennie van Dam. Reserve voor de kascontrole is Yvonne Gaykema. 
 
 
9.Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar Rina de Groot, 2e voorzitter. Aftredend en herkiesbaar Ina 
Zwartbol, algemeen. En aftredend en herkiesbaar Marja van Wijngaarden, secretaris. 
Niemand heeft bezwaar dus gaan zij door. 
Er is nog een vacature open voor een bestuurslid. En het zou mooi zijn als de functie  
van Aad penningmeester verlicht kan worden door een 2e penningmeester. Lia doet 
hiervoor een oproep. 
 
 
10. Rondvraag 
Ingrid Koekebakker: Zij vraagt zich af of er een mogelijkheid is om een informatie 
avond van Hartslag nu bij te wonen in een andere gemeente in de Hoekse Waard? 
Advies:kijk op de website van de gemeente, daar vindt je de nodige informatie. 
Monique Waisfisz: Kan je opgeven welke uren je beschikbaar bent voor hartslag nu? 
Antwoordt: Dat is mogelijk. Bovendien ben je dan nog niets verplicht. 
Marjan Schram: Waarom is er nooit meer een grote oefening met de brandweer? 
Antwoordt: Alles loopt via de regio Zuid- Holland- Zuid. Zij zijn geen voorstander van 
grote oefeningen met de EHBO. 
Misschien is het leuk om vanuit de kring ooit nog eens een grote oefening te 
organiseren. 
Joost Wessels: Hoeveel leden hebben wij. 
Antwoordt: 33 leden. 
Henk van Driel: Gaan we nog met de vereniging naar Corpus. 
Antwoordt: Het blijft een leuk idee. We kunnen kijken of we het volgende seizoen, 
daar iets mee kunnen. 
 



Joke Smitshoek: Zij zou graag zien dat er meer materiaal wordt gebruikt om mee te 
oefenen bv. trap, fiets o.i.d. 
Antwoordt: Afgelopen dinsdag hadden we zo’n avond. En het was erg geslaagd. 
Ewoud Verbaas: s’Gravendeel doet mee met de vaardigheidsproeven in Alblas. 
Rina de Groot: Daniel roept iedereen op: Wie heeft er een idee voor de laatse 
oefenavond? 
Marcel Vis: Wil iedereen de website in de gaten houden! 
 
 
           
 
 
11. Sluiting 
De voorzitter heeft om ongeveer 21.20 uur de vergadering gesloten. 
 
 
 
  
 Voorzitter                                                Secretaris. 
 
 L Romijn      M van Wijngaarden 
                                                            . 
   
 


