Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
Datum: 09-04-2015
Locatie: VUSO gebouw, Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KN Steenwijk
Aanwezig van het bestuur: André Gritter, Wieke Wanningen, Margerita Kroon-Steffens,
Meine Wanningen, Marko Ferwerda
1) Welkom
Voorzitter André Gritter heet iedereen van harte welkom om 19.35
2) Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd zonder wijzigingen.
Vanuit de leden komt de vraag wat er uitgekomen is bij de les over de
sportblessures. André geeft aan dat dit nog wat haken en ogen heeft wat betreft de
mogelijk voor tapen. Helma Gielen (instructeur) is ook aanwezig vanavond en geeft
aan dat zij wel instructeur voor sportblessures is. Het bestuur is zich er nog in aan
het verdiepen.
3) Verkiezing nieuwe bestuursleden
André is dit jaar aftredend. In de vorm van Jaap van Veen is er voor hem een nieuwe
voorzitter gevonden.
Margerita Kroon-Steffens is ook aftredend. Helaas heeft zich niemand gemeld die
het secretariaat wil overnemen. Zonder aparte secretaris wordt de druk op het
bestuur te groot. Het bestuur heeft een zeer duidelijke voorkeur voor iemand vanuit
de vereniging in verband met de affiniteit met EHBO die er wel moet zijn. André
roept iedereen op om goed na te denken over een eventuele beschikbaarheid,
omdat de gevolgen uiteindelijk door de leden gedragen worden.
André en Wieke bedanken Margerita uitgebreid.
4) Jaarverslag
André vraagt of er vragen zijn. Die zijn er niet. Het verslag wordt kort doorgenomen,
waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de herhalingslessen en toets. Dit vindt u terug
bij punt 6 van dit verslag.
5) Financieel jaarverslag + verkiezing nieuwe kascommissie
Marko Ferwerda neemt het woord over.
Dankzij de hulpverlening heeft de vereniging een goed jaar gehad. Aankomend jaar
verliezen we de inkomsten van de zwembaden, dit bedraagt ongeveer € 2.500. Marko
geeft aan dat dit in de toekomst gevolgen kan hebben voor de contributie. Eddy
Willemsen en Piet Bakker willen graag weten wat het minimale bedrag is dat de
vereniging als eigen vermogen aan wil houden, gezien het positieve saldo van
€ 11.000 en de opmerking over de contributie. Marko geeft aan dat dit al jaren rond
€ 7.500 is. Dit geld is dan bijvoorbeeld bestemd voor een nieuwe AED of
reanimatiepop. Helma geeft aan dat gezien het intensieve gebruik van onze poppen,
ze ongeveer 5 jaar meegaan. Een simpele nieuwe pop kost rond € 1.300.
Piet Bakker vraagt of het dan niet beter is om de afschrijvingen op poppen e.d. niet
ieder jaar mee te nemen in de winst- en verliesrekening. Marko geeft aan dat dit wel
kan, maar dat dit uiteindelijk gevolgen heeft voor de contributie omdat het resultaat in
zijn algemeenheid dan lager wordt.
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Jaap van Veen neemt namens de kascommissie het woord. Er zijn geen
onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie wordt bedankt voor de
inspanningen.
De nieuwe kascommissie bestaat uit:
• Otto Cupido
• Suzanne Mulder
• Jan de Vries (reservelid) (vanavond niet aanwezig, daarom als reservelid
laten staan)
Jaap van Veen moet de kascommissie na 1 jaar verlaten, gezien de
bestuursfunctie die hij gaat vervullen.
6) Evaluatie herhalingslessen
André geeft aan het belangrijk is dat mensen zich afmelden en van groep wisselen in
plaats van op eigen gelegenheid lessen gaan inhalen, zonder iemand op de hoogte
te stellen. Dit geeft een stuk minder werk voor het bestuur, het verkleint de kans op
fouten en de verdeling van de lessen wordt niet verstoord. Nu zitten bij sommige
lessen 3 mensen, terwijl andere lessen overvol zijn.
Sommige leden hebben moeite met het verschuiven van alle lessen als iemand 1
avond niet kan. In het verleden is er inderdaad streng mee omgegaan. Bij
uitzondering is het verschuiven van 1 les mogelijk.
Helma Gielen haakt in. Instructeurs houden rekening met maximaal 12 mensen, qua
lesinhoud en materialen. Als er (onverwacht) mensen aanschuiven ontregeld dit de
les ernstig.
Toets
De toets is bedoeld voor het bepalen van gaten in de kennis en het bepalen van de
kundigheid van de leden.
De leden willen graag weten wat er gebeurd als iemand het niet haalt. Vanuit het
bestuur zal dit lid dan benaderd worden en wordt er extra hulp aangeboden om de
kennis op te krikken.
De leden vinden het erg jammer dat er vorig jaar in april een ALV geweest is, terwijl in
mei ineens een mail komt over de toets. De toets is tot stand gekomen na de
evaluatie met de kaderleden, deze was ten tijde van de ALV nog niet geweest.
Vervolgens moesten de leden erg snel op de hoogte gebracht worden, zodat de
eerste herhalingsgroepen ruim op tijd op de hoogte waren. Leden vonden de mail
kort door de bocht, dit erkent het bestuur en had met name te maken met de
tijdsdruk.
Piet Bakker geeft aan dat hij bij een bestuursvergadering aanwezig geweest is en hij
vindt het verhaal dat nu tijdens de ALV verteld wordt anders dan dat er tijdens de
bestuursvergadering verteld is. André reageert hierop dat het verhaal niet wezenlijk
anders is en dat de heer Bakker zelf ook niet met andere suggesties gekomen is.
Het Oranje Kruis heeft afgelopen januari een brief gestuurd naar alle besturen en
daaruit blijkt dat onze vereniging misschien wel vooruit loopt op beleid dat het Oranje
Kruis wil gaan voeren. Hun nieuwe motto is namelijk: ‘Je moet het wel echt kunnen’.
Dit impliceert wellicht de invoering van een landelijke toets, waardoor het ook niet
meer uitmaakt bij welke EHBO vereniging iemand de herhalinglessen volgt.
Woensdagavond
Sinds dit seizoen is Helma Gielen ook beschikbaar als instructeur voor
herhalinglessen. Zij geeft aan dat ze mogelijkheden om op de woensdagavond les te
geven. Binnen de VUSO is hier ook ruimte voor. Leden die hier belangstelling voor
hebben, kunnen dit aangeven via ledenadministratie@ehbo-steenwijk.nl.
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Vanuit kader
De resultaten van de toets waren goed. Ze vragen de leden wel om te blijven letten
op de aanwezigheid.
7) Hulpverlening
Op dit punt wordt de vergadering onderbroken. Meine & Wieke krijgen namelijk van
André de Taart van de Week uitgereikt van de Steenwijkerland Express en worden
op de foto gezet door Sieb van der Laan. Dit is een kleine beloning voor al hun
inspanningen voor de hulpverlening.
De hulpverlening was dit jaar heel afwisselend. Nieuwe hulpverleners zijn altijd
welkom. Ook als je maar 1 keer per jaar wilt staan, kun je je gegevens doorgeven
aan hulpverlening@ehbo-steenwijk.nl. Je krijgt dan iedere keer een lijst, waarop je
kunt intekenen.
Voor de pauze draagt André het stokje over aan Jaap van Veen. Wieke bedankt
André.
Jaap legt uit dat hij een heel ander persoon dan André is. Hij heeft gemerkt dat er
vanuit de leden weinig belangstelling is voor bestuursfuncties. Aangezien hij de
passie voor EHBO heeft en ook de tijd, heeft hij besloten zich beschikbaar te stellen.
8) Pauze en loterij
9) Lezing: Agressie tegen hulpverleners
Verzorgt door de mevrouw Lourina Poot werkzaam bij de politie en onderdeel van
Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV)
10) Trekking loterij

11) Sluiting
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