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Eerste Hulp Bij Ongelukken 
  
 
 

 
Strijen 6 maart 2016 

 
Onderwerp:  Verslag van de algemene jaarvergadering welke gehouden is op 
dinsdag 1 maart 2016 om 19.30 uur. In verenigings- en vergadercentrum “Salvatori” 
te Strijen. 
 
Aanwezig:  A. v.d. Pligt, L. van Veen, M. Waisfisz, M. Schram, M. v. Schelven,  
T. Schoenmakers, Y. Gaykema, R. Overwater, C. Reedijk, H. van Driel, J Smitshoek 
, J. Wessels, W. Onwijn, I. Hoogvliet  en J. van Dam. 
Donateur: Mevr. Boender                                                                                                                                
Bestuur: M. Vis, A. Nieuwenhout, L. Romeyn, R. de Groot, I. Zwartbol en                       
M. van Wijngaarden. 
Afwezig: E. Hofman.   
Afgevaardigde van de Koninklijke vanwege 2 jubilarissen: Martin Poortvliet. 
 
1.Opening 
Voorzitter Lia opent de vergadering om 19.45 uur. We hebben 2 jubilarissen : 
Monique Waisfisz wordt gehuldigd voor 12 ½  jaar EHBO. Jubilaris Yvonne Gaykema 
wordt in het zonnetje gezet voor 25 jaar EHBO. Onder het genot van koffie en gebak. 
  
2. Ingekomen stukken 
Een brief van het Oranje Kruis, waarin nieuwe tarieven worden bekend gemaakt. 
Voor examens en her-certificering. 
      
3.Mededelingen 
In januari 2016 is er een opleiding gestart voor EHBO aan kinderen. De opleiding is 
door Tineke Knook gegeven. 
In januari 2016 is er in Mookhoek door Daniel een opleiding AED- reanimatie 
gegeven. Via de gemeente geregeld voor Hart Veilig  Wonen. 
Er is een EHBO opleiding gestart via de voetbal. De cursisten zijn gestart met 
E-Learning . Vervolgens 5 praktijk avonden met daarop volgend het examen. 
De gemeente wil ook nog een cursus AED-reanimatie geven te Strijen-Sas op 13 en 
14 april 2016. 
                                                                     
4. Verslag van de Algemene Jaarvergadering 2014/2015 
Geen op of aanmerkingen.  
 
5. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2015/2016 
- Er is een cursus reanimatie gegeven in mei 2015. Deze is door de gemeente 
geregeld via reanimatie partners. 
- De jubilarissen die we dit jaar in het zonnetje zetten zijn Yvonne Gaykema voor 25 
jaar EHBO. En Monique Waisfisz voor 12 ½ jaar EHBO. 



- In januari 2016 is er een cursus EHBO aan kinderen gegeven aan 11 personen. 
- In februari 2016 is er bij de VV Strijen een cursus EHBO gestart voor 13 personen. 
- Ook is er in januari een reanimatie cursus gehouden voor 18 personen in Mookhoek 
Ook deze cursus is weer door de gemeente geregeld. 
- Esther Hofman komt ons bestuur ondersteunen. Het bestuur bestaat nu weer uit 7 
personen. De materialen worden nu beheerd door Esther en Marja. Hierdoor heeft 
Marcel meer tijd voor de evenementen. 
- De jaarlijkse evenementen kunnen we volgen via de website. En we kunnen nog 
redelijk aan de vraag voldoen. 
- Marcel heeft een nieuwe website gelanceerd. En deze ziet er heel mooi uit. 
 
6. Financieel jaarverslag 
Het jaarverslag 2015/2016 ligt ter inzage en wordt door allen goedgekeurd. 
Aad geeft een uitleg over de opbouw van de contributie. Hieruit blijkt dat als we geen 
evenementen zouden draaien, we een tekort zouden opbouwen. 
Het voorstel is om de leden die geen evenementen lopen, zelf de verlenging van het 
diploma te laten betalen.Na een korte discussie is iedereen het er wel mee eens dat 
de contributie wel omhoog mag. Per ingang van het volgende seizoen wordt de 
contributie 20 euro per jaar. 
 
7. Kascontrole 
Het financiële jaarverslag  is gecontroleerd door Joke Smitshoek en Jennie van Dam. 
 
8. Benoeming kascontrole 
Voor het jaar 2016/2017 wordt de kascontrole gedaan door Jennie van Dam en 
Yvonne Gaykema. Reserve voor de kascontrole is Ilona Hoogvliet. 
 
9.Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is voorzitter Lia Romeijn. Er zijn geen bezwaren tegen. 
Voor Esther geldt het zelfde. Iedereen gaat akkoord. 
 
10. Rondvraag 
Mevr. Boender: Hoeveel donateurs zijn er bij de vereniging? 
Antwoord: 6 donateurs. 
Joke: Zij wil weten hoe ze er achter komt hoeveel punten ze heeft gespaard. 
Antwoord: Zij mag Marcel een mail sturen. Dan kijkt hij het voor haar na. 
Ilona: Wat houdt het in dat puntensysteem? 
Antwoord: Als je een dagdeel bij een evenement loopt, dan wordt er 1 punt 
genoteerd,  Ter waarde van 2,50 euro. Er kan dan iets uit de gids worden besteld 
met bijbetaling. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter heeft om ongeveer 21.30 uur de vergadering gesloten. 
 
 
 
  
 Voorzitter                                                Secretaris. 
 
 L Romeijn      M van Wijngaarden 


