Afdeling Veenendaal, Postbus 544, 3900 AM Veenendaal.

Tel: 06-10870931

Verslag Algemene ledenvergadering van 17 september 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening door de Voorzitter
Notulen Algemene ledenvergadering 2019
Jaarverslag seizoen 2019-2020
Financieel Jaarverslag 2019 door de Penningmeester
Vaststelling contributie

5.

Per 1 september 2020 verstrekt het Oranje Kruis haar certificeringsbescheiden standaard op digitale wijze,
dus standaard geen pasje meer.
Met deze vergadering legt het bestuur u als lid de volgende keuze voor:
• of geen contributieverhoging = geen pasje
• of iedereen een pasje met als gevolg een contributieverhoging van €2,50.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Verslag van de Kascontrolecommissie
Verkiezing Kascontrolecommissie
Verslag Hulpverlening is opgenomen in jaarverslag onder agendapunt 3.
--- Pauze --Huldiging Jubilarissen = vervallen i.v.m. COVID19
Verkiezing openstaande bestuursfuncties:
• Kandidaat-bestuurslid, Jan Roelofs (assistent coördinator hulpverlening)
• Aftredend bestuurslid, Tonnie Krens: herkiesbaar
• Aftredend bestuurslid, Francina van Zadelhoff: herkiesbaar
Rondvraag
Sluiting van de vergadering door de Voorzitter

1 Opening
De voorzitter Tinus opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in deze Corona-tijd.
Het aantal leden dat deze vergadering bijwoont is kleiner dan gebruikelijk, dit is waarschijnlijk het gevolg
van het feit dat de jubilarissen niet uitgenodigd zijn. Hopelijk kunnen we deze leden volgend jaar alsnog
uitnodigen.

2 Notulen ALV 24 april 2019
De notulen worden na aanpassing en verduidelijking goedgekeurd.

3 Jaarverslag 2019-2020
Dit jaarverslag is geschreven in Corona-tijd. De Coronamaatregelen hebben voor de herhalingslessen van
het seizoen 2019-2020 gelukkig nauwelijks gevolgen gehad. Dit komt omdat de laatste reguliere
herhalingsles(sen) gepland stond in de eerste week van de Coronamaatregelen. De dag-herhalingslessen
zijn ook gewoon doorgegaan. Wat er wel helemaal stil is komen te liggen is de hulpverlening tijdens
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evenementen. Ook op dit moment blijft de hulpverleningsaanvraag beperkt tot een enkele dag bij één
van de voetbalverenigingen. Al met al blijft het nog steeds een vreemde situatie.
Wij, als bestuur, hebben jullie zo goed en zo kwaad als het ging door middel van nieuwsbrieven op de
hoogte gehouden. Daarom zitten we vandaag pas op 17 september bij elkaar voor deze Algemene
Ledenvergadering.
Wij hebben jullie met de laatste nieuwsbrief de aanpak van de herhalingslessen uitgelegd. Vanaf
volgende week worden in blokken van 4 achtereenvolgende weken de 3 te volgen herhalingslessen
theorie EHBO gegeven.
Ook hebben wij jullie met enige trots laten weten dat we een nieuwe website hebben laten maken en dat
deze inmiddels online is gegaan. Graag ontvangen wij commentaar, opmerkingen en/of onduidelijkheden
zodat we onze site kunnen optimaliseren.
Doordat Arnold van Ginkel vorig kalenderjaar zijn lidmaatschap zowel bij onze vereniging en als bij het
bestuur heeft opgezegd is de functie van coördinator hulpverlening officieel vacant. Binnen het bestuur
hebben Tonnie en Francina deze taak met succes op zich genomen. En is in de loop van het seizoen, zoals
de hulpverleners wel gemerkt hebben, Jan Roelofs Francina gaan assisteren bij de coördinatie van de
hulpverlening bij evenementen. Francina bedankt Peter van de Roovaert voor de ondersteuning die zij
heeft ontvangen.
Het aantal leden van onze vereniging is weer verder afgenomen en bedraagt op dit moment 250 mensen.
Ongeveer 30 leden zetten zich gedurende het jaar bij evenementen in als hulpverlener.
De evenementen hulpverlening van onze EHBOvereniging heeft afgelopen jaar een succesvol en druk jaar
achter de rug met veel evenementen. Naast de jaarlijks terugkerende evenementen zoals daar zijn:
Koningsdag, de Avond 4-daagse, Bouwdorp en triatlon waren er verschillende hardloop/atletiekevenementen, de Bosfair, Voorjaars- en Najaarsmarkt en nog vele kleine en grotere
evenementen. Daarnaast zijn wij als vereniging met onze hulpverlening aanwezig tijdens de
voetbalcompetitiedagen van GVVV en DOVO. Deze hulpverlening wordt zeer gewaardeerd.
Een groep van 30 leden lijkt een aardig aantal echter het komt er in de praktijk steeds op neer dat
dezelfde 10 mensen, elk weekend hoofdzakelijk, aan het hulpverlenen zijn. Wij kunnen als vereniging dus
altijd nieuwe enthousiastelingen gebruiken die de vraag vanuit de evenementen kunnen invullen.
De hulpverlening is een enthousiaste groep mensen waarbij het gezellig is, maar als het nodig is zij er ook
zijn voor de mensen die eerste hulp nodig hebben.
Als je komt hulpverlenen doe je in de praktijk eerste hulp ervaring op en word je als dank uitgenodigd
voor de jaarlijkse BBQ.
Ben je geïnteresseerd in het hulpverlenen dan kun je je in de pauze of na de vergadering bij Francina
melden.
Tot slot spreek ik namens onze vereniging een woord van dank uit aan al de hulpverleners die zich
inzetten voor onze EHBOvereniging, helemaal geweldig.
Afgelopen seizoen zijn er geen mensen opgeleid tot EHBO-er. De verwachting is dat ook volgend jaar
hiervoor geen interesse zijn zal.
Even enige getallen op een rijtje:
In het afgelopen seizoen zijn door onze vereniging bij het Pallas Athene college in Ede 36 leerlingen voor
een EHBO-diploma en 27 vmbo studenten voor een EHBO-certificaat opgeleid.
In het kalenderjaar 2019 hebben in totaal 36 mensen van buiten onze vereniging via onze vereniging een
Reanimatie+AED-diploma behaald. En hebben in totaal 29 mensen alleen de herhalingsles
Reanimatie+AED gevolgd.
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Doordat wij, als bestuur, niet weten wat de gevolgen zijn van de uitbraak van het COVID-19 hebben voor
het seizoen 2020-2021 nog geen thema gevonden voor een informatieavond.
Als je initiatieven/ideeën hebt, kun je deze altijd kwijt bij het bestuur, zodat wij deze mee kunnen nemen
in onze vergaderingen en er mogelijk handen en voeten aan kunnen geven.
Ideeën die geopperd worden:
• Webinar (laten) organiseren.
• Bij stichting hulphond informeren en vragen naar tips en tricks bij hulpverlenen van een
slachtoffer die een hulphond bij zich heeft.
• Tonnie zal nogmaals bij de brandwondenstichting informeren of ze toch niet genegen zijn een
thema-avond te organiseren.
• Tips en tricks verzamelen hoe je als hulpverlener het beste om kunt gaan met een slechthorend
slachtoffer.

4 Financieel Jaarverslag en de begroting
Tonnie geeft aan dat zowel het jaarverslag en de begroting gemaakt zijn net voor COVID het land in
kwam. De verwachting is dat het jaarverslag 2020 niet zal aansluiten bij de begroting die voor dit jaar
(2020) opgesteld is. En zal er als gevolg van COVID-19 natuurlijk heel anders uit gaan zien.
2019 is gelukkig een goed jaar geweest voor ons als vereniging.
Over het financieel jaarverslag van 2019 heeft de penningmeester geen nadere vragen en/of opmerking
ontvangen.
Helaas is het wel zo dat de algemene landelijke trend van vermindering van EHBO-geïnteresseerden zich
gestaag voortzet ondanks de aandacht die EHBO/Reanimatie krijgt in de landelijke pers.
***
Intermezzo over Rode Kruis.
Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Koninklijke en deze landelijke organisatie is druk bezig om zich
naast het Rode Kruis op de kaart te zetten. Het probleem is alleen dat KNVEHBO geen gelijkwaardig
budget heeft als de Rode Kruis vereniging.
Onze kracht is kwaliteit. Het Rode Kruis biedt ook EHBO cursussen/opleidingen aan alleen krijg je hier
geen diploma (van het Oranje Kruis) voor maar een certificaat. Dat dit zo is, is bijna niet bekend alleen.
Om het EHBO-diploma te behalen is ook meer kennis en praktijkoefening vereist.
De vraag die tijdens deze uitleg gesteld wordt: Welke kwalificatie wordt aan een hulpverlener tijdens een
inzet bij een evenement door de gemeente (Veiligheidsregio) gesteld? Is gecertificeerd voldoende?
***
Tot nu toe vormt het afnemend aantal leden geen financiële bedreiging voor ons als vereniging wel is het
van belang om een vinger aan de pols te houden t.a.v. de toekomst.
Suggestie: I.v.m. Corona-tegemoetkoming aan gemeente vragen. Tonnie Krens en Wout Salet gaan hier
een keertje over om de tafel zitten. Niet geschoten altijd mis.
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5 Vaststelling contributie
Stemming over wel of niet pasje met bijbehorende contributieverhoging.
Uitslag: meerderheid wil een pasje, dus besloten wordt dat er een contributieverhoging van € 2,50 wordt
doorgevoerd.
2 vragen aan Oranje Kruis voor 1 januari 2021:
- Is het mogelijk om als individueel lid zelf een pasje aan te vragen bij het Oranje Kruis?
- Dienen de instructeurs en Lotussen vanaf 1 september een fysiek pasje te kunnen overleggen?

6 Verslag van de Kascontrolecommissie
16 maart zou kascontrole plaatsvinden. Echter deze is uitgevoerd door het reserve lid en een
onafhankelijk lid die toevallig in het Rode Kruis Gebouw aanwezig was.
Kascontrole is steekproefsgewijs uitgevoerd. De penningmeester krijgt de complimenten voor de
zorgvuldigheid waarmee de financiële situatie in kaart is gebracht.
Marjan ontvangt het ondertekende formulier waarmee de penningmeester en het bestuur decharge
wordt verleent voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019.

7 Verkiezing Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie die controle zal uitvoeren over 2020 bestaat uit de volgende leden:
Cees Ravenhorst (1ste keer)
José Ditewig (2de keer)
Simone Hazebroek stelt zich beschikbaar als reserve lid.

8 Verslag Hulpverlening
Is opgenomen in het algemene jaarverslag, onder agendapunt 3.
Francina kan wel melden dat wij als vereniging op dit moment druppelsgewijs voor hier en daar een
evenement gevraagd worden om hulp te verlenen. En AXA Valleirenners heeft haar waardering
uitgesproken over de laatste inzet op 12 september jl.
De hulpverlening bij GVVV en DOVO is ook al wel weer opgepakt.

9 Pauze

10 Huldiging Jubilarissen
Dit jaar overgeslagen i.v.m. Corona. Wordt volgend jaar opgepakt. De Jubilarissen worden niet
overgeslagen.
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11 Verkiezing openstaande bestuursfunctie
Jan Roelofs wordt door de voorzitter geïntroduceerd als officieel lid van het bestuur. Met applaus wordt
ingestemd met zijn benoeming. Vervolgens neemt Jan plaats achter de tafel naast de andere
bestuusleden.
De aftredende bestuursleden Tonnie Krens en Francina van Zadelhoff worden weer met instemming van
de aanwezige leden herkozen voor een periode van 3 jaar.

12 Rondvraag
Als thema-idee: hoe eerste hulp te verlenen aan een slechthorende en blinde slachtoffers.
Er worden door meerdere leden openingen en contacten genoemd. Ook dit idee wordt meegenomen
door het bestuur tijdens de komende bestuursvergadering.
Alle aanwezige leden mogen een EHBO-pen meenemen naar huis als bedankje voor hun komst.

13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:48uur en bedankt iedereen voor hun komst.
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