Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
Datum: 25-04-2013
Locatie: VUSO gebouw, Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KN Steenwijk
Aanwezig van het bestuur: André Gritter, Wieke Wanningen, Margerita Kroon-Steffens,
Kees Bos, Meine Wanningen, Greetje Dedden
1) Welkom
Voorzitter André Gritter heet iedereen van harte welkom
2) Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd zonder wijzigingen
3) Verkiezing nieuwe bestuursleden
Sinds jaren is het bestuur voltallig. Marcel Mulder is wegens privé omstandigheden
een ‘slapend’ lid van het bestuur. De nieuwe leden die zich verkiesbaar stellen zijn:
 Kees Bos (materiaalbeheer), Kees heeft eerst een jaar meegekeken met het
bestuur en heeft besloten toe te treden.
 Greetje Dedden (ledenadministratie)
 Meine Wanningen (materiaalbeheer hulpverlening)
 Marko Ferwerda (penningmeester) (door omstandigheden afwezig)
De coördinatie voor de hulpverlening is door Wieke Wanningen van Else Boot
overgenomen, daarom was er een nieuwe penningmeester nodig.
De bestuursleden zijn unaniem verkozen.
Else krijgt voor haar inzet het afgelopen jaar nog een attentie.
4) Jaarverslag
Dit is doorgenomen en goedgekeurd.
5) Financieel jaarverslag + verkiezing nieuwe kascommissie
De kolommenbalans is door de leden op de avond zelf doorgenomen. Naar
aanleiding daarvan komt één vraag, namelijk wat een kruispost is. Wieke legt uit dat
dit een opname van de bankrekening ten behoeve van de kas is.
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd.
De nieuwe kascommissie wordt gekozen en bestaat uit:
• Trijntje Doorenspleet
• Sipke Huismans
• Jaap van Veen (reservelid)
6) Evaluatie herhalingslessen
Lokaal 5 was niet altijd beschikbaar voor de EHBO. Dit wordt verder opgenomen met
de VUSO.
Dit jaar kon er voor het eerst niet meer gewisseld worden per herhalingsavond, maar
alleen nog maar per groep. Het missen van de herhalingslessen loopt ook terug. Het
gevolg hiervan is dat de administratie rondom de herhalingslessen een stuk
verminderd.
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Sinds dit jaar beschikt de vereniging over een ‘eigen’ Lotus, mevrouw Annita
Schipper. Zij is op de meeste avonden beschikbaar geweest als Lotus. Doordat zij lid
is van onze eigen vereniging, worden er geen kosten voor haar diensten in rekening
gebracht. Dat scheelt de vereniging kosten. Annita krijgt daarom van ons een attentie
en een tegoedbon.
Dit jaar zijn er twee nieuwe kaderleden begonnen, Richard Gaal en Daniël
Schuurman.
Richard was een oude bekende die het lesgeven weer opnieuw opgepakt heeft.
Daniël is geheel nieuw. Er zijn nu vijf kaderleden.
7) Hulpverlening
Helaas is er tijdens de Oud en Nieuwviering in de Meenthe een betreurenswaardig
incident geweest. Een van onze hulpverleners heeft te maken gekregen met geweld
en bedreiging. Tijdens de vergadering bleek dat een gedeelte van het bestuur hier
van op de hoogte was, maar een gedeelte ook niet. Het bestuur zal dit intern beter
gaan communiceren.
Tijdens de bespreking van het incident komt de vraag of de vereniging een
vertrouwenspersoon heeft of zou moeten hebben. Een vertrouwenspersoon is er op
dit moment niet in de vereniging. Die hebben we nog nooit nodig gehad. Het bestuur
vind dat een vertrouwenspersoon erg secuur gezocht zou moeten worden.
Ook komt de vraag of er een protocol opgesteld moet worden in deze gevallen. Het
bestuur neemt dit ook in overweging.
Tot slot wordt aangegeven dat je als EHBO-er je ook kunt wenden tot
Slachtofferhulp, als je te maken krijgt met zulke situaties.
Het aantal keer hulpverlening in de Meenthe wordt minder. Evenementen vinden
plaats of worden verplaatst naar het Vestzaktheater of de theaterzaal. Er is dan geen
EHBO nodig.
8) Pauze en loterij
9) Lezing “EHBO en de professionele hulpverlener” door Raimond Obbink,
Yvonne Mellink en Henk Houwer
10) Trekking loterij
De verloting heeft € 60 opgebracht. Dit bedrag zal gebruikt worden om 12 steentjes
te kopen in het nieuw te bouwen Prinses Maxima centrum van stichting Kika
(Kinderen Kankervrij).

11) Sluiting
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