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Notulen algemene ledenvergadering EHBO‐Blixembosch 
Donderdag 21 maart 2019  aanvang 20.00 in Basisschool De Boschuil 

 
 
Aanwezig 
Ralf van Otten, Matty van Otten-van IJzendoorn, Gertjan van den Heuvel, Tiny Gruyters, Irene Wijnia, 
Harold Vrijnsen, Carl Stoepker, Judith van Praagh, Ted Vuurberg, Rob de Jong, Wil Reniers, Jan Smid, 
Robert de Waard. 
 
Afwezig  
Mariëlle Boerenkamp‐Rief, Jacqueline Maes, Denise Groenen-van Woensel, Nadja Gospodinova, Cees 
Verschure, Tom Broeren, 
 
Opening 
De vergadering wordt geopend door Ralf en hij heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Over de notulen van vorige ALV (22.03.2018) wordt opgemerkt dat de 
kascommissie over 2017 bestond uit Rob en Ted. Notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan 
Irene. 
 
Bestuursmededelingen 
Instructeurs 
Maurice en Henny hebben afscheid genomen van onze vereniging. Ze waren uitgenodigd in deze 
vergadering om het bestuur en de leden de gelegenheid te geven afscheid van hen te nemen. Helaas 
zijn ze verhinderd vanwege een lesavond. De leden tekenen afscheidskaarten, die komende week 
met een afscheidscadeautje aan Maurice en Henny zullen worden overhandigd.  
 
Harold Vrijnsen en Jan Smid zijn onze nieuwe instructeurs. De heren kunnen goed samenwerken en 
in het overleg met het bestuur verloopt ook alles heel soepel. Er wordt goed samengewerkt aan een  
nieuwe structuur in het lesgeven. 
 
Lessen 
Een van de veranderingen is de codering van de lesstof. De codering die op de leskaart staat stamt 
nog uit het eerste jaar van onze vereniging en correspondeert met de hoofdstukken uit de 
toenmalige lesboeken. Er is inmiddels (te) veel veranderd. De instructeurs stellen een nieuwe 
indeling van de lesstof voor, die met uitleg op de website geplaatst zal worden. 
 
Presentie en competentie 
De instructeurs en secretaris houden de presentie- en competentielijst bij.  De voorgestelde leskaart 
op creditcardformaat,  waarop de leden zelf bijhouden welke lessen zij gevolgd hebben, vinden de 
leden niet nodig. Desgewenst kan de instructeur tijdens de les inzage geven in het digitaal 
bijgehouden competentieoverzicht. Het is ook op te vragen bij de secretaris. 
 
Materiaalbeheer 
Materiaalmeester Matty legt haar functie neer. Er is dringend een vervanger nodig. Rob de Jong wil 
wel materiaalmeester worden. De zolder van Marjan wordt de bergruimte (na sanering!)  
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Lustrumjaar 
2019 is een lustrumjaar voor onze vereniging. Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan in oktober 
hebben we reden een feestje te vieren. Het bestuur wil een lustrumcommissie vormen met enkele 
leden om een plan te bedenken voor onze lustrumviering. Leden die mee willen helpen in de 
commissie en/of goede ideeën willen voorstellen kunnen zich melden bij de secretaris. 
 
Samenwerking met Hart voor Blixembosch 
Sinds 2 jaar ijvert de werkgroep Hart voor Blixembosch (H.v.B.) voor 6 minutenzones in de wijk. 
10 AED’s zijn gerealiseerd en een groot aantal wijkbewoners heeft een reanimatiecursus of 
herhalingscursus gevolgd. De lessen worden gegeven door EHBO-Blixembosch. 4 van de 7 
werkgroepleden zijn ook lid van EHBO-Blixembosch. De werkgroep is nu nog een werkgroep onder 
Wijkvereniging Blixembosch maar heeft de opdracht binnen 3 jaar een eigen juridische entiteit te 
realiseren, los van de wijkvereniging. 
Een delegatie van H.v.B. heeft een verkennend gesprek gevoerd met Ralf en Carl van EHBO-
Blixembosch over het eventueel samenvoegen van beide organisaties. Vanwege de kleinschaligheid 
van beiden leek samenvoeging heel aantrekkelijk op basis van de huidige samenwerking en financiële 
en organisatorische gronden.  
Ondanks een ogenschijnlijk gezamenlijke doelstelling, gezondheid en veiligheid in de wijk, is het 
onderhouden en beheren van AED’s niet een taak van een EHBO-vereniging. 
 
In overleg met de leden wordt besloten nu nog niet te gaan voor samengaan. Het bestuur heeft na 
alle veranderingen van de afgelopen jaren behoefte aan een adempauze voordat we weer een 
ingewikkeld omslagproces aangaan. Desgewenst kunnen we hier over een jaar nog eens op terug 
komen. 
 
Oranje Kruis 
Iedereen met een Oranje Kruis diploma kan met zijn/haar lidmaatschapsnummer van de pas inloggen 
op de website van het Oranje Kruis. Je ontvangt dan ook nieuwsbrieven van het Oranje Kruis en bent 
steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen. 
 
Bestuursvoorstellen 
Kortingsactie op basiscursus na volgen reanimatiecursus 
Het bestuur stelt voor om cursisten die een reanimatiecursus bij ons hebben gevolgd € 15,00 korting 
te geven als ze binnen het verlopen van hun reanimatiecertificaat een EHBO Basiscursus volgen. 
Uit de leden komt de vraag of dat nou echt helpt om cursisten en leden binnen te halen.  Er wordt 
voorgesteld om onder de reanimatiecursisten te enquêteren over een eventuele behoefte aan een 
basiscursus. Bestuur en PR gaan ermee aan de slag. 
 
1e jaar geen contributie na EHBO Basiscursus 
Akkoord, maar moet wel bij aanvang van de cursus bekend gemaakt worden. Het moet voor de 
cursisten en de vereniging bij het begin al duidelijk zijn dat de cursisten ook lid worden. 
 
Tarieven inzetten 
Het bestuur stelt voor de tarieven voor de inzetten te verhogen van € 7,50 naar € 10,00. Deze 
bedragen zijn per persoon en per uur. De extra € 2,50 kan dan desgewenst naar de leden die de 
betreffende inzet doen. De leden oordelen unaniem dat ze dat geld niet willen. Het tarief voor 
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Inzetten binnen Blixembosch blijft € 7,50; inzetten buiten Blixembosch gaan naar € 10,00. Voorstel 
wordt aangenomen. 
Ook een kilometervergoeding wordt door de leden afgewezen. 
 
Jubilarissen 
Irene is 5 jaar lid van onze vereniging. Gefeliciteerd, Irene en bedankt voor je inzet. 
 
Korte terugblik afgelopen jaar 
De PR-commissie heeft heel veel werk verzet. Luuk is op stage in Spanje. Op de vacature die Matty 
met Irene heeft opgesteld is geen respons gekomen. Matty gaat voorlopig alleen verder. 
Er is een plan geschreven voor de website. Ook op de vacature voor een webmaster is geen respons 
gekomen. Hans van Stippent (webmaster Wijkvereniging Blixembosch) gaat Matty helpen en zal een 
website voor ons bouwen. Verzoek van Matty: kijk allemaal op onze website en rapporteer als er iets 
niet klopt of ontbreekt. Tips doorgeven. 
 
Op de Facebookpagina is ook een en ander vernieuwd. Voortaan staan ook de herhalingslessen en 
inzetten erop. Men kan er ook zien waar je ons tegen kunt komen. 
 
De Rabobank Clubkas Campagne  
Voor onze vereniging weer een beter resultaat dan in 2017: in 2018 bracht deze campagne maar 
liefst € 1518,10 op voor EHBO-Blixembosch. Na de zomervakantie start de campagne van 2019. Zorg 
ervoor dat vrienden en familie met een Rabo-rekening vooraf allemaal lid worden. Slechts dan 
mogen ze stemmen en het liefst natuurlijk op ons. 
 
Jaarplan communicatie 
Matty heeft een jaarplan communicatie gemaakt. Hierin alle data en reminders, zodat we eigenlijk 
niets meer kunnen vergeten. 
 
Mentoren:  
Ted en Wil worden bedankt voor hun ondersteuning van de instructeurs bij de EHBO basiscursus van 
afgelopen jaar en krijgen een cadeau van het bestuur.  
 
Jaarverslag en begroting 
Carl presenteert de financiële verantwoording aan de leden. Hij beantwoordt vragen van de leden. 
 
Verslag kascommissie 
Gertjan voert het woord. De kascommissie heeft een sluitende en overzichtelijke boekhouding 
geconstateerd en stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Vergadering is 
akkoord.  
Nieuwe kascommissie voor de boekhouding over 2019: Rob de Jong en Tiny Gruyters. Robert de 
Waard is reserve. 
 
Contributievoorstel: 
Algemeen lid € 15,00 
Contributie/verdiepingslessen € 50,00 
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Bestuurssamenstelling: 
Matty (materiaalmeester) en Irene (1e secretaris) treden af. Beiden krijgen een mooi boeket bloemen 
als dank voor hun enthousiaste inzet voor de vereniging. 
Ralf treedt vanavond officieel ook af en is niet herkiesbaar. 
 
Er zijn echter 3 bestuursleden nodig volgens onze statuten. Een hele uitdaging voor een vereniging 
met maar 19 leden. Gelukkig heeft het bestuur heel veel steun van de beide instructeurs. 
Maar er is nog steeds een voorzitter nodig. 
Carl wil penningmeester blijven, Marjan wil de gecombineerde functie van 1e en 2e secretaris wel op 
zich nemen.  
Ralf blijft door de omstandigheden nog een maand langer aan, zodat we ook extern nog op zoek 
kunnen gaan naar een bestuurslid. Mogelijk moeten er dan onderling nog functies geruild worden. 
Matty plaatst nog een stuk op Facebook en in BF over een vacature bestuurslid. 
 
Rondvraag 
Marjan vraagt of er leden zijn die op 7 april de toertocht van Toerclub Woensel als EHBO-er willen 
begeleiden. Heel kort dag, geen respons, dus de opdracht wordt teruggegeven.  
 
Sluiting 
Ralf bedankt iedereen voor zijn/haar input en sluit de vergadering, waarna ieder nog wordt 
uitgenodigd voor een hapje en een drankje. 
 
Marjan Hendrikx 
24-3-2019 


