Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
Datum: 10-04-2013
Locatie: VUSO gebouw, Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KN Steenwijk
Aanwezig van het bestuur: André Gritter, Wieke Wanningen, Margerita Kroon-Steffens,
Connie van Galen, Meine Wanningen, Marko Ferwerda
1) Welkom
Voorzitter André Gritter heet iedereen van harte welkom
2) Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd zonder wijzigingen. Wel wordt opgemerkt dat de datum
op de agenda nog die van 2013 is. Hiervoor biedt de secretaris haar
verontschuldigingen aan.
3) Verkiezing nieuwe bestuursleden
Waar we vorig jaar met een voltallig bestuur te maken hadden, zijn er dit jaar een
aantal wisselingen geweest. We hebben moeten uitwijken naar de vrijwilligersbank
om vacatures op te vullen en dat heeft gemengde resultaten opgeleverd.
Greetje Dedden heeft inmiddels het bestuur alweer verlaten. Gelukkig is in haar
plaats Connie van Galen gekomen.
Marcel Mulder heeft wegens privé omstandigheden afscheid genomen.
Ook heeft Cees Bos afscheid genomen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met een
attentie. Daardoor ontstond er een vacature voor materialenbeheer. Joop Godwaldt
heeft te kennen gegeven dit op te willen pakken.
Zowel Connie als Joop worden unaniem verkozen.
Volgend jaar zit voor 2 bestuursleden de 4-jarige termijn er op. Dit betreft de
voorzitter (André Gritter) en secretaris (Margerita Kroon-Steffens). Beide hebben
aangegeven niet herkiesbaar te zijn en zodoende komen deze functies per de ALV
van 2015 beschikbaar. Vooral de functie van secretaris neemt 2 à 3 uur tijd per week
in beslag.
Wie meer informatie wil over deze functies wordt van harte uitgenodigd om contact
op te nemen met het bestuur.
4) Jaarverslag
Dit is kort doorgenomen en goedgekeurd.
- het ledenaantal blijft stabiel
- van de beginnerscursus is iedereen geslaagd
- de andere punten komen verderop aan bod
5) Financieel jaarverslag + verkiezing nieuwe kascommissie
Marko Ferwerda neemt het woord over.
Financieel gezien is het een geweldig goed jaar voor de vereniging geweest.
Onderaan staat een negatief verschil van € 3040,-, dit is ontstaan doordat de facturen
van de herhalingslessen voor bedrijven wegens omstandigheden later verstuurd zijn.
Dit bedrag komt bij de balans van 2014 op.
Daarnaast is er een positief verschil van € 27,50 geconstateerd. Omdat dit een
positief verschil is, is dit niet verder uitgezocht.
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De huidige kascommissie, Trijntje Doornenspleet en Sipke Huismans, wordt bedankt.
De nieuwe kascommissie bestaat uit:
• Sipke Huismans
• Jaap van Veen
• Jan de Vries (reservelid)
• Ingeborg Vroklage (reservelid)
6) Evaluatie herhalingslessen
Er wordt gevraagd of er tijdens de herhalingslessen meer aandacht besteedt kan
worden aan geweld tegen hulpverleners. Dit wordt opgenomen met de kaderleden.
Ook wordt er gevraagd of sportblessures ook opgenomen kunnen worden in het
programma. Iemand kan hier namelijk een extra aantekening voor krijgen op zijn
EHBO diploma. Dit gaan we ook bespreken met de kaderleden. Wellicht dat we
hiervoor een extra avond gaan organiseren.
Marije Nentjes is dit jaar nieuw aangesloten als instructeur. Ze krijgt een compliment
vanuit de zaal.
Er wordt geprobeerd de groepen te stroomlijnen en ze zo klein mogelijk te houden.
Zo zitten we niet met een overvolle groep of met een groep van maar 2 of 3 mensen.
Hoewel de regel is dat wisselingen altijd via de VUSO gaan, hebben dit jaar een flink
aantal mensen op eigen initiatief van lessen gewisseld. Een dringend beroep om dit
altijd via de VUSO te regelen! Als is het maar om het voor de ledenadministratie
administratief overzichtelijk te houden, waardoor fouten worden voorkomen.
7) Hulpverlening
De hulpverlening bestaat uit een ‘harde kern’ van 30/35 man.
Leden mogen zich altijd aanmelden. Het aanbod van evenementen is heel divers.
Voor een actueel aanbod van de evenementen waarbij we hulpverlenen, kunt u altijd
kijken op ehbo-steenwijk.nl. Ook kunt u een gemiste herhalingsles of aanwezigheid
op de ALV inhalen via de hulpverlening. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met w.wanningen@ehbo-steenwijk.nl.
Vorig jaar hebben we helaas te maken gehad met een geweldsincident. Daarom
hebben de actieve hulpverleners een protocol ontvangen in hoe daar mee om te
gaan.
De hulpverlening is aanwezig geweest bij 57 evenementen.
Het grootse materialengebruik bestaat gelukkig uit materialen die te maken hebben
met klein letsel, zoals pleisters en blarenprikkers.
8) Pauze en loterij
9) Lezing
Verzorgt door de Hersenstichting “Hersenletsel en de gevolgen”
10) Trekking loterij
De verloting heeft € 75 opgebracht. Dit bedrag is gedoneerd aan de Hersenstichting.

11) Sluiting
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