
  

Koninklijke Nederlandse Vereniging 

Eerste Hulp Bij Ongelukken 
 

 

 

JAARVERGADERING EHBO 2017-2018: 
 

Verslag van de algemene jaarvergadering gehouden dinsdag 3 april 2018,  

aanvang 19.30 uur in het verenigings- en vergadercentrum Salvatori te Strijen 
 

Strijen 7-5-2018 

 

Aanwezig: M. Schram, J. Koopman, J. Hoogvliet, R. Overwater, M. Waisfisz, E. Mollema, mw. Boender 

(donateur) en namens het bestuur A. Nieuwenhout, L. Romeijn, H. van Driel, J. Smitshoek, R. de Groot 

 

Afwezig met kennisgeving: E. Hofman, M. Vis, C. Reedijk, J. Sluimers 

================================================================================== 
 

1. Opening 

Lia (voorzitster) opent de vergadering om 19.45 uur 

 

 

2. Ingekomen stukken 

o KNV: een brief over nieuwe statuten i.v.m. de aanpassingen van de privacy wetgeving. Doorgenomen 

wat hierdoor zal gaan/moeten veranderen. De KNV benadert een notaris om nieuwe statuten op te laten 

stellen. De EHBO vereniging kan deze statuten dan kopen. Hoe gaan wij als vereniging met deze privacy 

wetgeving om? Wij zijn bezig een formulier op te stellen, zodat leden kunnen aangeven wat wel/niet 

openbaar gegeven mag worden.  

o De nieuwsbrieven van de KNV worden via de website van de EHBO aan de leden aangeboden 

 

 

3. Mededelingen 
 

Algemeen 

Van de hartstichting hebben we een AED kast gekregen met verwarming en hangslot. We zijn op zoek naar 

een goede plek hiervoor. Ellen van Asselt van de gemeente is benaderd om hierover mee te denken. Het 

betreft dus alleen een kast, geen AED apparaat. De optie om de AED van de vereniging hierin te hangen 

vinden we geen goed idee, omdat we deze mobiel willen houden. 
 

Evenementen 

o Bij het verkeersexamen moet er nog een EHBO-er bij. Aad meldt zich hiervoor aan.  

o Bij de avond 4-daagse is het nog niet helemaal ingevuld. De 10km op 23-5 en 25-5 staan nog open.  

o Koningsnacht/-dag is ingevuld 

o Outdoor Zuid Holland is officieel niet correct aangevraagd. Aad is dit jaar aanspreekpunt en neemt 

contact op met de organisatie. 
 

Jaarprogramma 

Daniel heeft niet meer zo veel tijd om les te geven. We hebben er gelukkig een tweede instructeur bij 

namelijk Gé Schotman. Bij het samenstellen van het programma en een nieuwe opleiding en het uitwisselen 

van data is er .e.e.a. misgegaan. We betreuren dit en streven er uiteraard naar dat dit niet nog een keer 

gebeurt. Gé Schotman is onze man voor de opleiding en voor de reanimatie AED herhalingslessen. 
 

Om beter af te stemmen daarom graag reactie op de volgende punten: 

o Hoe ervaren jullie de herhalingsavonden? 

o Bij reanimatie/AED is er wat fout gelopen i.v.m. theorie en praktijk. Om hierop in te spelen: zijn er punten 

die jullie als leden voor het volgend seizoen behandeld willen zien? Dan kunnen we dit aan Daniel en Gé 

doorgeven.  

o We overwegen in ieder geval een verbandavond opzetten als aanvulling en de nieuwe leden koppelen 

aan de oude rotten in dit vak. 

 

 



4. Verslag van de algemene jaarvergadering 2016/2017 

Rampscenario van de Lotus: deze gaat niet door i.v.m. verwikkelingen rond de Hoeckenisse. De Lotus gaat 

namelijk verhuizen naar Mijnsheerenland, naar ’t Dorphart. Er zijn onderhandelingen over een nieuw in te 

plannen ramp-oefenavond. De notulen van genoemde vergadering zijn goedgekeurd. 

 

 

5. Jaarverslag 2017/2018 

o Een opleiding EHBO voor 9 cursisten, die 15 mei aanstaande examen doen. 

o EHBO-ers die regelmatig evenmenten lopen krijgen een eigen tas in bruikleen 

o Er is een groeps-app gemaakt met als doel elkaar te helpen 

o Naast Daniel nog een instructeur erbij, namelijk Gé Schotman. Hij verzorgt de opleiding en de reanimatie- 

alsmede de AED avonden 

o Bij de fa. Smits hebben we een opleiding reanimatie/AED gehouden 

o Herhalingsavond reanimatie / AED voor Strijen Sas en Mookhoek gehouden 

o Dit jaar geen opleiding reanimatie / AED i.v.m. te weinig aanmeldingen 

o Een aparte groep voor kinder-EHBO heeft een kort bestaan gehad. De oproep voor herhalingsles kreeg 

te weinig respons en is daarom niet georganiseerd 

o D.m.v. 4 bestuursvergaderingen hebben wij de afgelopen 12 maanden geprobeerd koers te geven aan 

het reilen en zeilen van onze vereniging 

 

 

6. Financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag 2017/2018 ligt ter inzage 

 

 

7. Kascontrole 

Jennie van Dam en Ilona Hoogvliet hebben tijdens de controle een klein foutje ontdekt in het boeken van de 

kosten van de Rabobank. Foutje is hersteld, waarna de kascommissie goedkeuring heeft verleend. 

 

 

8. Benoeming kascommissie 

Voor het jaar 2018/2019 wordt de kascontrole gedaan door Ilona Hoogvliet en Ria Overwater. Monique 

Waisfisz is reserve. 

 

 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is Lia Romeijn 

Aftredend en niet herkiesbaar is Esther Hofman 

Aangemeld voor bestuursfunctie is Ina Zwartbol 

 

 

10. Rondvraag 

o Monique Waisfisz: I.v.m. de aankomende privacywet moeten we bekijken hoe we om moeten/kunnen 

gaan met de adressenlijst van leden voor gebruik voor leden onderling. Lijst bestaat uit naam, adres, 

telefoonnummer.. 

o Ilona Hoogvliet: Meldingen via de website worden als ongemakkelijk ervaren. Er wordt besloten om 

voortaan zowel via e-mail als via de website te melden 

 

 

11. Sluiting 

Om 21.45 uur sluit Lia Romeijn de vergadering 

 

 

 

Voorzitter Notuliste 

 

L. Romeijn R. de Groot 

 


