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1. Opening
2. Bestuursmededelingen
Samenstelling van het secretariaat is gewijzigd. Danielle heeft haar functie neergelegd i.v.m.
persoonlijke omstandigheden. Fieke versterkt het secretariaat nu formeel. Bij deze bevestigd
en akkoord bevonden. Opmerking, volgende keer bij eventuele wijzigingen leden per mail op
de hoogte brengen van wijziging in plaats van te wachten tot volgende ALV.
3. Verslag vorige ALV (12-4-2012)
Verslag is akkoord.
Vraag 1.Wat is de opbrengst van actie Onsnet geweest. Iets meer dan € 100,Vraag 2. Wat is de status van samenwerking met Achtste Barrier op het gebied van cursus
AED? Geen samenwerking, EHBO Blixembosch hanteert te hoge cursustarieven.
4. Verslag kascontrole commissie en benoeming leden nieuwe commissie
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester door de Kascontrolecommissie. Huidige
financiële situatie van de vereniging ziet er gunstig uit.
Batterij van AED is vervangen, dit is door Apotheek Ouverture gesponsord. Kosten voor
gebruik van AED zijn voor de vereniging EHBO Blixembosch.
Vraag: wat wordt bedoeld met achterstallige reservering? Dit wordt nagevraagd bij
Penningmeester.
Nieuwe Kascommissie: Hans Thelosen. Daarnaast wordt Wil Reiniers benaderd. Als hij niet
kan is Ted Vuurberg beschikbaar.
5. Vaststelling contributie
Contributie wordt gelijk gesteld aan afgelopen jaar.
€ 50,- voor basiscursus
€ 15,- voor kindermodule
Opmerking: veel zorgverzekeringen vergoeden dit bedrag.
6. Bestuurssamenstelling
Er wordt gestemd over de benoeming van de penningmeester. Ralf van Otten is
voorgedragen, er zijn geen andere kandidaten. Iedereen is akkoord met benoeming van Ralf,
van harte welkom!
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7. Gebruik email adressen en/of telefoonnummers voor leden onderling
Toelichting: Vanuit het bestuur is er de wens email adressen of telefoonnummers van de
leden aan elkaar beschikbaar te stellen om zo het ruilen van diensten mogelijk te maken.
Besloten wordt dat dit telefoonnummers worden. Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat
het gebruik uitsluitend is bedoeld voor zaken aangaande de EHBO vereniging.
In verband met de privacy is het noodzakelijk dat ieder persoonlijk hiermee akkoord gaat.
Aanwezigen tijdens de ALV hebben toestemming gegeven. Andere leden wordt per mail
gevraagd hun telefoonnummer beschikbaar te stellen.
8. Activiteiten tijdens familiespektakel
Poppendokter, was afgelopen jaar een succes dus voor herhaling vatbaar. Wel belangrijk dat
er vooraf voldoende ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Adrienne zorgt voor promo stukje
wat wordt opgenomen in Bliksemflits en familiespektakel krant. Jolande zorgt voor
verspreiding.
Poppendokter wordt Danielle/Adrienne waarbij insteek is 1 uur spreekuur op zondag.
Vanuit het veiligheidsaspect is vanuit het EHBO bestuur aan de organisatie van de
rommelmarkt op zondag aangegeven dat het belangrijk is dat het fietspad vrij wordt
gehouden. De voorzitter heeft hierop geen reactie gehad en gaat het nogmaals aangeven.
9. Invulling inzetten
Inzetten zijn belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. Er wordt gediscussieerd
over het verplichtstellen van 1 inzet per lid per jaar. Geconcludeerd wordt dat dit niet
mogelijk is. Besloten wordt dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat. De lijst
met beschikbare diensten wordt op regelmatige basis rondgestuurd, als je een dienst kunt
invullen laat het weten. Je doet de vereniging (en jezelf) er een groot plezier mee.
10. Rondvraag
Geen vragen
11. De voorzitter bedankt;
 Marjan voor het stallen van het materiaal de afgelopen jaren. Matty neemt dit over.
 Danielle voor haar aandeel in de secretariële werkzaamheden het afgelopen jaar.
 Adrienne voor haar inzet als docent en kader en voor haar hulp bij het opzetten van de
vereniging
De vergadering wordt afgesloten. Samen gaan we luisteren naar een presentatie van Maaike Plouvier
met als onderwerp: agressie tegen hulpverleners.
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