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Strijen 6 april 2017 

 
 
Onderwerp:  Verslag van de algemene jaarvergadering welke gehouden is op 
dinsdag 4 april 2017 om 19.30 uur in verenigings- en vergadercentrum “Salvatori” te 
Strijen. 
 
Aanwezig:  A. v.d. Pligt, L. van Veen, M. Waisfisz, M. Schram, M. van Schelven, K. 
Strijker, Y. Gaykema, R. Overwater, H. van Driel, J. Smitshoek , J. Wessels, W. 
Onwijn, I. Hoogvliet en J. van Dam. 
Donateur: Mevr. Boender                                                                                                                                
Bestuur: M. Vis, A. Nieuwenhout, L. Romeijn, R. de Groot, I. Zwartbol en                       
M van Wijngaarden. 
Afgemeld : E. Hofman. E. Molema en C. Reedijk. 
 
1.Opening 
Voorzitter Lia opent de vergadering om 19.45 uur.  
  
2. Ingekomen stukken 
Een uitnodiging in september 2016 voor het afscheid van de burgemeester Aart Jan 
Moerkerke.  
      
3. Mededelingen 
Voor leden die regelmatig evenementen lopen, wil het bestuur een tas met inhoud 
beschikbaar stellen van de vereniging. Men kan deze ook privé gebruiken. 
Het aanvullen van de tassen kan tijdens een oefenavond. 
                                                                    
4. Verslag van de Algemene Jaarvergadering 2015/2016 
Geen op of aanmerkingen.  
 
5. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2016/2017 

• In maart 2016 is een EHBO - examen afgelegd door een aantal mensen van 
de voetbalvereniging. 
Daarvan hebben zich 8 leden opgegeven voor onze vereniging. 

• Jaarlijks zijn er een herhalingslessen voor reanimatie in april en mei. 
Mookhoek en Strijensas. 

• Een nieuwe opleiding voor  reanimatie  was er 30 november en 1 december 
2016. Helaas van de 6 aanmeldingen zijn maar 4 kandidaten over gebleven, 
waarvan 1 kandidaat eigenlijk alleen maar hoefde te herhalen. 

• Er wordt een nieuwe cursus gepland via Hart Veilig Wonen en de Gemeente  
Strijen. Deze wordt 10 en 11 april gegeven a.s. 



• Bij het bedrijf Smits wordt 8 april a.s. een opleiding reanimatie gegeven voor 
de werknemers. 

• We hebben dit jaar geen jubilarissen. 

• 3 mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd, Sandra Poiesz, Theo 
schoenmakers en Kees v.d. Pligt. 

• Ina Zwartbol en Marja van Wijngaarden hebben hun bestuursfunctie 
opgezegd. 

• Verder hadden we de jaarlijks terugkerende evenementen.  
Via de website in te vullen of op te geven tijdens een oefenavond. 

 
6. Financieel jaarverslag 
Het jaarverslag 2016/2017 ligt ter inzage en is door de allen ingezien en 
goedgekeurd . 
 
7. Kascontrole 
Het financiële jaarverslag  is gecontroleerd door Jennie van Dam en Yvonne 
Gaykema en goed bevonden. 
 
8. Benoeming kascontrole 
Voor het jaar 2017/2018 wordt de kascontrole gedaan door Yvonne Gaykema en 
Ilona Hoogvliet. Reserve voor de kascontrole is Ina Zwartbol. 
 
9.Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Aad Nieuwenhout en Marcel Vis. Er wordt geen 
bezwaar gemaakt, zodat zij door gaan. Ina Zwartbol en Marja van Wijngaarden 
treden af als bestuurslid. 
Henk van Driel is benaderd en wil wel in het bestuur. Er is een oproep gedaan tijdens 
de vergadering en Joke Smitshoek meldt zich aan als bestuurslid, zodat er weer 7 
bestuurleden zijn. Het is door alle aanwezigen goedgekeurd. 
 
10. Rondvraag 
Aad verwijst naar Ilona: de lotussen moeten 2 keer per jaar herhalingslessen volgen. 
Het lijkt haar leuk om een rampscenario te organiseren met mensen uit de 
lotusgroep.  De locatie  wordt  waarschijnlijk de  “Hoeckenisse”. Dit wordt groots 
opgezet, zodat er zoveel mogelijk EHBO- verenigingen uit de regio aan deel kunnen 
nemen. Maar dan moet er wel genoeg bekendheid aan worden gegeven. En er wordt 
gevraagd of de verenigingen dit ook een goed idee vinden. Dit  evenement zou dan 
moeten plaats vinden in het voorjaar van 2018. Aad kan vanuit de kring een 
uitnodiging naar alle verenigingen in de Hoekse Waard sturen. 
Joke: Heeft vanwege haar polsletsel een reanimatie herhaling gemist. Dit zou ze evt. 
10 of 11 april kunnen inhalen tijdens de opleiding. 
Lydia: Als er lessen vervallen of worden verzet, kan dat even worden gemeld in een 
groepsmail? Nu stond ze samen met Arie voor niets voor de deur. Gaan we doen en 
Arie wordt dan gebeld. 
Kees S: De herhaling van reanimatie in Mookhoek was bij veel mensen niet bekend. 
Problemen met de mail? Er was daardoor een lage opkomst. 
Rina: Nog even een herinnering voor 11 april a.s. dan is er verbandleer. 
Lia: ongeveer 3 keer per jaar zijn er herhalingen voor reanimatie en opleiding. 
Misschien is het leuk om eens een keer te assisteren bij een herhalingsavond of 
opleiding, door 1 van de leden, samen met iemand van het bestuur.      



                                                                                                                                                                                                    
  
11.Sluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
De voorzitter bedankt de bestuursleden. En de leden voor het lopen van de 
evenementen. Ze heet de nieuwe bestuursleden welkom. 
Om 21.10 uur werd de vergadering gesloten. 
 
 
  
 Voorzitter                                                Secretaris. 
 
 
 
 
 
 L Romeijn      M van Wijngaarden 
                                                            . 
   
 


