Notulen algemene ledenvergadering EHBO-Blixembosch
Dinsdag 31 maart 2015 aanvang 19.30 in Basisschool De Boschuil
Aanwezig;
Jeroen Hilgers, Rob de Jong, Christian Kort, Hans Thelosen, Lisa Verbeek, Ans Vogels, Miriam de Vries,
Saskia Loomans, Wil Reniers, Adrienne Hoeksel, Maurice Plouvier, Ralf van Otten, Jolande van der
Velden-Timmerman, Fieke van den Heuvel.
Afwezig;
Marielle Boerenkamp-Rief, Ton Broeren, René Dekker, Marjan Hendrikx-Pronk, Sanne de Jong,
Danielle Kemper, Josje van Oirschot, Matty Otten- van Ijzendoorn, Maaike Plouvier, Martijn Smoors,
Birgit Tuijl-Knipscheer, Moniek vd Ven, Cees Verschure, Angela Vleugel-Guelen, Lian Voss, Ted
Vuurberg, Annemarieke Weerheim-Meesters, Irene Wijnia-Hollander, Luuk Reniers, Jeroen Cauwer,
Petri van Dijck.

Opening met koffie en wat lekkers
Bestuurs-mededelingen
- Samenstelling van een werkgroep PR;
we zoeken naar een werkgroep die het leuk zou vinden om mee te denken wb PR, denk aan
stukjes in de Blixemflits, sponsorgelden, naamsbekendheid op het familiespektakel en
andere wijk-gerelateerde evenementen.
Als iemand interesse heeft, dan horen we dat graag.
- Hoe denken we over een vaste Lotus tijdens onze herhalingslessen;
We willen tijdens de herhalingslessen(praktijklessen) meerdere keren gebruik gaan maken
van lotussen, omdat we denken dat dit een goede toevoeging is.
De aanwezige leden staan hier positief tegenover.
Het idee wordt ook geopperd om zelf lotus te spelen(ook leerzaam).
Er is een mogelijkheid om een cursus te volgen voor lotus, als hier interesse voor is, kan
Maurice dit verder uitzoeken.
Korte terugblik over het afgelopen jaar
Er is veel gebeurd afgelopen jaar, binnen de vereniging en binnen het bestuur.
We hebben verschillende inzetten gedaan, recent nog de zwerfafvaldag. Eerder
kindercarnaval, de buitenspeeldag en het familiespektakel.

De nieuwe intekenlijsten voor het familiespektakel zijn er weer en zullen ook tijdens de
herhalingslessen en via de mail weer rondgaan.
Verslag vorige Algemene ledenvergadering (25 maart 2014)
De notulen zijn akkoord.
Verslag kascontrole commissie en benoeming leden nieuwe commissie
Hans & Jeroen hebben samen gekeken bij Ralf (penningmeester) naar de kasstaat van de
vereniging.
Alles ziet er netjes uit, was goed voorbereid. De vereniging staat er financieel goed voor.
Er wordt decharge verleend aan het bestuur door de Kascontrolecommissie.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar wordt gevormd door Jeroen Hilgers & Wil
Reniers.
Financiële verantwoording
Als vereniging moeten wij een financieel jaarverslag publiceren, iedereen heeft bij de agenda
voor deze ALV het jaarverslag van 2014 en de begroting van 2015 toegestuurd gekregen.
Deze wordt doorgenomen door de penningmeester. Hierover zijn geen vragen of
opmerkingen.
Ons ledenaantal staat nu op 32 leden.
Begin 2014 hadden we 30 leden, eind 2014 zijn dit nog 27 leden. Na het slagen van nieuwe
leden, zitten we nu op 32.
Voorstel van het bestuur voor de contributie van 2016 is om deze te behouden zoals hij is, 50
euro voor leden die de herhalingslessen volgen en 15 euro voor de niet-actieve leden.
De aanwezigen zijn het hier unaniem mee eens.
Bestuurssamenstelling
Jolande en Fieke treden terug als secretaris, Christian heeft aangegeven hun werk over te
willen nemen.
De leden stemmen hiermee in.
Rondvraag
Hans;
Tijdens de kascontrole bleek dat er weinig geld uitgegeven wordt, ook aan ‘normale’ dingen,
zoals een kadootje bij een kraambezoek. Dit wordt nu uit eigen zak betaald. De mogelijkheid
is er om dit met geld van de vereniging te bekostigen, dus hier kunnen we gebruik van
maken.
Sluiting
Presentatie
Presentatie door Gerard van Grinsven, hij is kaderinstructeur en ambulanceverpleegkundige. Gerard
gaat het allereerste punt van de vijf belangrijke punten van EHBO toelichten: gevaar. Een eyeopener!

