
 

  

Koninklijke Nederlandse Vereniging 

Eerste Hulp Bij Ongelukken 
 

 

JAARVERGADERING EHBO 2018-2019: 
 

Verslag van de algemene jaarvergadering gehouden dinsdag 12 maart 2019,  

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

Strijen 7-5-2018 
 

Aanwezig: A. Versendaal, M. Schram, R. Overwater, C. Reedijk, I. Hoogvliet, A. Nieuwenhout, L. Romeijn, 

M. Vis, J. Smitshoek, I. Zwartbol, R. de Groot 
 

Afwezig met kennisgeving: A. Klijn, L. van Veen, E. Mollema, W. Onwijn, H. van Driel, 

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

1. Opening 

Lia (voorzitster) opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Ingekomen stukken 

Bestuursaangelegenheden van KNV 
 

3. Mededelingen 
 

Evenementen 

• Op korte termijn zijn nog mensen nodig bij 

o de voorjaarsmarkt op 30 maart 

o verkeersexamen op 4 april 
 

• Jaarprogramma 

o Dit kan niet voor het hele seizoen ingepland worden i.v.m. het rooster van Daniel. Verder hebben wij 

niet meer zoveel lessen als voorgaande jaren en willen daarom eigen lessen gaan invullen, 

bijvoorbeeld lessen met wandelletsels. Aart van de Sluis kan deze lessen verzorgen, maar is 

momenteel bezig met her certificatie voor wandelletsels via het Rode Kruis. Het Oranjekruis heeft de 

module hiervoor geschrapt.  

o Voorstel van Ilona is om tijdens een herhalingsles een oefening in Salvatori te organiseren met onze 

lotussen en eventueel een ingehuurde instructeur wanneer onze eigen instructeurs niet kunnen. Een 

aanvullende opmerking vanuit het bestuur is, dat Ge Schotman gaat stoppen bij de ambulance en 

meer les zou kunnen gaan geven.  
 

• Voorstel voor een onderwerp voor lezing 

o Vereniging Bartimeus (blinde mensen) 

o Verwarde mensen 

o Verslaving (drugs, medicatie) 
 

• Doel volgend jaar een compleet programma proberen aan te bieden en later in ’t seizoen (okt/nov) 

hiermee beginnen. 
 

• Agendapunt voor de eerstkomende bestuursvergadering is om nieuw leven in te blazen in de WhatsApp 

groep. 
 

4. Verslag van de algemene jaarvergadering 2018 is goedgekeurd. 

 

 

 

 



 
 

5. Jaarverslag EHBO 2018/2019 

• Dit seizoen geen opleiding kunnen organiseren 

• Wat betreft reanimatie 

o 16 juni een opleiding bij Altec Papendrecht 

o 6 november herhalingsles in Strijen 

o 28 november herhalingsles in Mookhoek 
 

• Dit seizoen de nodige evenementen gelopen. Invulling hiervan gaan moeizaam, maar het lukt uiteindelijk 

nog wel de nodige mensen bereid te vinden. Een uitzondering hierop zijn de hippische dagen. We 

hebben daar geen EHBO diensten kunnen draaien om 2 redenen 

o Een verstoorde verstandhouding met de organisatie van dit evenement 

o Onvoldoende mensen, ook omdat het evenement uit zijn jasje groeit. Naast het paardenconcours nu 

tevens een concert erbij.  
 

• Samenstelling van het bestuur is aangepast. 

o Lia Romein voorzitter  + coördinatie van de lessen 

o Aad Nieuwenhout  secretaris 

o Ina Zwartbol penningmeester 

o Marcel Vis evenementen 

o Henk van Driel materiaal 

o Joke Smitshoek lief en leed 

o Rina de Groot vicevoorzitter, notuliste, coördinatie lotus 
 

• D.m.v. 6 bestuursvergaderingen hebben wij sinds het vorige jaarverslag geprobeerd het reilen en zeilen 

van onze vereniging in goede banen te leiden. Na evaluatie heeft het bestuur afgesproken vanaf januari 

2019 de vergaderfrequentie te verhogen. 
 

6. Financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd 
 

7. Kascontrole 

Ilona en Ria hebben kascontrole uitgevoerd en goedkeuring verleend. 
 

8. Benoeming kascommissie 

Ilona is aftredend, Monique Waisfisz schuift als reserve door en Anja Versendaal is de nieuwe reserve. 
 

9. Wisseling penningmeester 

Na 25 jaar penningmeesterschap geeft Aad het stokje door aan Ina. Aad doet nu het secretariaat. 
 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Joke Smitshoek en Rina de Groot. Er zijn geen andere kandidaten bekend, 

zodat beiden hierbij herkozen zijn.  
 

10. Rondvraag 

• Ilona stelt voor de contributie te verhogen en dan koffie en thee gratis te verstrekken. Dit wordt de 

eerstvolgende bestuursvergadering besproken. 

• Marjanne vraagt zich af hoe we de leden naar de algemene ledenvergadering krijgen. Trend de 

afgelopen jaren is een almaar dalende opkomst. Suggesties zijn: 

o Tijdstip veranderen naar begin van het jaar 

o Maak het een onderdeel van een jaarreceptie 

Ook dit nemen we mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering. 
 

11. Sluiting 

Om 21.20 uur sluit Lia Romeijn de vergadering 

 

 

Voorzitter Notuliste 
 

L. Romeijn R. de Groot 


