Notulen vergadering ALV EHBO-Blixembosch 22 maart 2018

Notulen algemene ledenvergadering EHBO‐Blixembosch
Donderdag 22 maart 2018 aanvang 19.30 in Basisschool De Boschuil
Aanwezig
Conny van Gulik, Matty van Otten‐van IJzendoorn, Tiny Gruijters, Marjan Hendrikx, Will Reniers, Rob
de Jong, Ralf van Otten, Ted Vuurberg, Carl Stoepker, Femke, Irene Wijnia (notulen).
Afwezig
Mariëlle Boerenkamp‐Rief, Jeroen Hilgers, Lisa Verbeek, Martijn Smoors, Cees Verschure,
Annemarieke Weerheim‐Meesters, Luuk Reniers, Hennie van de Loo, Gertjan van de Heuvel,
Maurice Plouvier , Luuk Reniers, Christian van der Kort.
Opening
De vergadering is geopend door Conny en ze stelt de agenda vast. Ze heet de aanwezigen van harte
welkom. Op het verslag van vorige ALV (16.03.2017) zijn geen opmerkingen en wordt goedgekeurd.
Bestuurssamenstelling
Er zijn nogal wat bewegingen binnen het bestuur gaande en reeds geweest. Ieder weet dat
halverwege en eind vorig jaar er een dringende oproep door Ralf werd gedaan om het bestuur te
komen versterken. Femke heeft de afgelopen maanden het bestuur bijgestaan en heeft met elk
bestuurslid contact gehad om het één en ander door nemen. Ze beoordeelde niet alleen de
motivatie, maar keek ook of de juiste persoon op de juiste plaats in het bestuur zat. Zij heeft
hierover een advies uitgebracht en het bestuur wil graag de volgende bestuurlijke veranderingen
doorvoeren:
-

-

Secretarissen: Christian de Kort is aftredend secretaris . Deze plaats is reeds opgevuld door
zowel Marjan als Irene. Beiden zijn bereid deze taak af te staan als er later interesse is door
iemand anders die de gehele secretariële taak op zich wil nemen.
Penningmeester: Er is een oproep op Facebook gedaan en Carl Stoepker wil graag de rol van
penningmeester op zich nemen.
Voorzitter: het voorstel van Femke was vervolgens om Ralf de rol van voorzitter te geven,
waardoor Conny terugtredend lid wordt.

Er wordt gestemd over deze bestuurssamenstelling en het is per acclamatie goedgekeurd .
Bestuursmededelingen
Bestuursbesluit inzet jongeren
Er is bij de vorige basiscursus een jonge cursist geweest die met goedkeur van zijn ouders deze cursus
heeft gedaan. Als bestuur hebben we overlegd hoe we daarmee omgaan bij inzetten. Hierop zijn we
op het volgende gekomen: onder de 16 jaar moet iemand vergezeld worden bij inzetten door 2 ehboers van minimaal 18 jaar. Jongeren van 16-18 moeten een ehbo-er van minimaal 18 jaar naast zich
hebben. Twee mensen van 18 mogen in principe samen ingezet worden (zij zijn volledig inzetbaar
volgens de wet en het Oranje Kruis).
Gedragscode tijdens de lessen
We hebben een paar aanvullingen gemaakt die wij belangrijk vinden en die op papier komen te
staan, als aanvulling van het reglement. Vorig jaar zijn er incidentjes geweest waarbij het bestuur
achteraf bedacht dat het anders had moeten reageren en waardoor uiteindelijk 1 lid is afgehaakt. Dit
had te maken met omgang met elkaar tijdens te lessen. We hebben daarom een aantal richtlijnen
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opgesteld die we als bestuur gaan naleven en waarbij we indien nodig ook kunnen ingrijpen. Je moet
denken aan kleine dingen als: elkaar positief benaderen tijdens een oefening in de les. Niet ‘het is
fout’, maar ‘dit kan anders/beter’. Maar ook richtlijnen bij wat we doen als er een woordenwisseling
zou ontstaan waarbij iemand zich aangevallen voelt. Op deze manier hopen we als bestuur altijd een
nette, open dialoog aan te kunnen gaan en willen we op die manier voorkomen dat mensen om die
reden weggaan bij onze vereniging.
Commissie die zich inzet voor reanimatieworkshop tijdens familiespektakel
Mensen waren erg tevreden en enthousiast. Graag willen we weer dat er ook komend jaar mensen
zijn die zich hiervoor inzetten. Rob meldt zich wederom aan en Gert-Jan zou een goede tweede
persoon kunnen zijn, maar omdat hij er nu niet is kunnen we het nog niet definitief maken. Ralf roept
mensen op om zich aan te melden tijdens inzetten bij evenementen. Opgeven kan bij het bestuur.
Aankondiging jubileum 2019
Volgend jaar bestaat de vereniging 10 jaar. Dit willen we graag met de leden vieren. Er wordt
nagedacht over de aanschaf van nieuwe reanimatiepoppen en het bestuur roept mensen op om in
de feestcommissie plaats te nemen om iets feestelijks op te zetten. Het bestuur hoort het graag. Te
zijner tijd komen er afspraken over het budget dat de vereniging beschikbaar kan stellen.
Jubilarissen
De volgende leden zijn 5 jaar lid: Mariëlle Boerenkamp, Luuk Reniers en Lian Vos. Helaas zijn geen
van deze mensen momenteel aanwezig, maar we feliciteren hen en bedanken hen voor hun inzet!
Korte terugblik afgelopen jaar
De vereniging heeft zich bij een aantal evenementen laten zien door middel van inzetten: denk
bijvoorbeeld aan de zwerfafvaldag (die ook deze 24 maart weer komt), motorcross , korfbal. Tevens
hebben we een aantal extra cursussen gedaan zoals de cursus wandelletsel en zijn er een aantal
basiscursussen geweest: bij de laatste cursus waren er 6 cursisten waarvan 3 geslaagd. 1 cursist was
erg enthousiast en heeft zich ook al tijdens de herhalingslessen laten zien. Dat zien we graag!
Deze cursisten komen niet automatisch op herhalingsles (bij ons) en er wordt opgemerkt dat we deze
mensen wellicht kunnen nabellen met de vraag of ze bij ons op herhaling willen komen. Femke komt
ook nog even terug over de jonge cursist, die helaas was gezakt. Tijdens het examen heeft de
examinator (waarschijnlijk als goede bedoeling) gezegd dat hij ‘ook nog wel erg jong’ was. Dit is bij de
jongen in kwestie niet goed overgekomen. Femke merkt op dat het bestuur wellicht beter van
tevoren ook bij examinatoren kan nagaan hoe het op hen overkomt als zo’n jonge deelnemer zich
meldt. Hierover zal het bestuur in een komende bestuursvergadering nog over terugkomen.
Mentoren:
Ted en Wil worden bedankt voor hun inzet van afgelopen jaar en krijgen een cadeau van het bestuur.
We hopen ook komend jaar van jullie diensten gebruik te kunnen maken en nogmaals bedankt voor
afgelopen jaar!
Ledenaantal
Het ledenaantal is helaas gedaald (17) ten opzichte van vorig jaar (24). De reden waarom mensen
opzeggen is wegens drukte thuis en/of op het werk. Daar is in deze gevallen niet zoveel aan te doen.
Eén iemand is uit onvrede weggegaan en daar hoopt het bestuur door de veranderde gedragsregels
die zijn opgesteld, op te kunnen anticiperen . Er wordt opgemerkt of we herhalingslessen kunnen

Notulen vergadering ALV EHBO-Blixembosch 22 maart 2018

aanbieden in een weekend. Dit kan, maar dit heeft ook haken en ogen. Komen mensen nog wel naar
de herhalingslessen zoals ze momenteel worden gegeven? Dit wordt door het bestuur onderzocht,
net als dat er onderzocht zal worden of de leden van de reanimatiecursussen ook lid kunnen worden.
Er wordt opgemerkt dat je als vereniging leden kunt aantrekken door het verschil tussen het
verlenen van EHBO mét en zonder diploma te benadrukken. Dit in een tijd dat een echt diploma bijna
geen toegevoegde waarde lijkt te hebben. Hier gaat de PR-commissie mee aan de slag.
De leden die we hebben waarderen de lessen zoals ze nu worden gegeven en een extra compliment
wordt gegeven over de les met traumaverband, wat erg passend en actueel is in deze tijd.
Verslag PR commissie
Matty en Luuk hebben dit jaar niet stilgezeten, zij hebben een Facebookpagina geopend. Leden
worden bij deze uitgenodigd om een recensie te schrijven. Regelmatig verschijnen we in de
Blixemflitsen. Er komt weer een Rabobank Clubkasactie die ons vorig jaar ontzettend veel goed heeft
gedaan. Als kleinere vereniging hebben we veel stemmen gehad en hebben we daardoor een bedrag
van maar liefst €1.056,05 opgehaald! Verder kijkt de commissie nog of er andere Social Media zijn
waar we ons op kunnen richten. Op Instagram wordt nog niet gepost omdat dat vooral foto’s zijn en
je als vereniging moet uitkijken met foto’s waar mensen herkenbaar op staan. Maar wellicht komen
Linked-In, Snapchat en Twitter in aanmerking. Graag wil de commissie de website actualiseren en er
kom waarschijnlijk een beschermde omgeving waar de leden op kunnen inloggen. Op deze manier
kun je je dan inschrijven via de site op inzetten. Matty en Luuk horen graag andere ideeën.
Privacy
Femke heeft voor ons uitgezocht hoe het precies zit met de nieuwe wet op de privacy die op 25 mei
van start gaat. Dit houdt in dat je als lid recht hebt om te weten wat de vereniging doet met jouw
gegevens. Het volstaat voor nieuwe leden om dit op het inschrijfformulier te vermelden, maar de
huidige leden zullen hier te zijner tijd over geïnformeerd worden.
Financiën
Ralf licht de financiën toe en de kascommissie (Rob en Gert-Jan) verleent decharge. We zijn een
gezonde vereniging en er kan ruimte gereserveerd worden voor een jubileum in 2019. Het komende
jaar gaan Rob en Ted de kascommissie vormen. De contributie voor het komende jaar blijft €50,00.
Rondvraag
Matty: vraagt of we wellicht Hart voor Blixembosch middels een donatie kunnen steunen. Dit omdat
zij 3 AED’s in de wijk hebben bekostigt. Dit zal worden besproken in het bestuur.
Verder zijn er geen vragen. Conny krijgt bloemen voor haar inzet en een applaus en ook bloemen
voor Femke als dank voor haar inzet voor het bestuur.
Sluiting
Conny bedankt iedereen voor zijn/haar input en sluit de vergadering.

