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Donderdag 16 april 2020 aanvang 20.00 online 
 
Aanwezig 
Tiny Gruyters, Jimi Hendriks,  Marjan Hendrikx, Gertjan van den Heuvel, Rob de Jong,  Kristel 
Kremers, Jacqueline Maes, Matty van Otten-van IJzendoorn, Wil Reniers, Jan Smid, Carl Stoepker, 
Edwin Verschuren, Harold Vrijnsen, Robert de Waard. 
 
Afgemeld 
Nadja Gospodinova. 

1.Opening en vaststelling agenda 
De vergadering wordt om 20.07 uur geopend door Robert en hij heet de aanwezigen welkom.  
 
2.Verslag ALV 2019 (21 maart 2019 en 27 juni 2019) 
Notulen van de ALV worden goedgekeurd. 
 
3.Bestuursmededelingen 

 In 2019 hebben we meegedaan met de Rabo Clubsupportactie. Met dank aan kartrekker 
Matty en de hulp van alle leden heeft deze actie ons € 584 opgeleverd. 

 Info N.R.R. over de speciale procedure van reanimatie i.v.m. corona. Harold geeft een 
toelichting. 

 Het bestuur heeft alle procedures van cursussen, inzetten en lidmaatschap beschreven en 
vastgelegd. 

4.Bestuursvoorstellen 

 Verzoek van een van de nieuwe leden: kunnen de verdiepingslessen voortaan op de 2e 
donderdag van de maand? Leden gaan akkoord. Er komt een mail naar alle leden dat de 
lessen na de zomer op de 2e donderdag zullen zijn. Uiteraard met in achtneming van de 
coronarichtlijnen van de RIVM. 

 Strategie EHBO-Blixembosch.  Carl deelt zijn visie middels een heel duidelijke 
PowerPointpresentatie. Het komt erop neer dat onze vereniging, om echt levensvatbaar te 
zijn, moet groeien. Dat kan het beste als we ons werkgebied uitbreiden naar Woensel Noord. 
Dat zou kunnen zonder de omliggende EHBO-verenigingen in de weg te lopen. 
Aandachtspunt is dan ook de leslocatie (Carl). Uiteraard gaan we ook met de andere EHBO- 
verenigingen contact opnemen. Voor het uitvoeren van deze strategie wordt jaarlijks               
€ 1.000,00 begroot. 
Workshops voor kinderen en jongeren kunnen een mooie eyeopener zijn voor de ouders van 
die kinderen en jongeren. Het zal ons in elk geval meer naamsbekendheid geven.  
De leden zijn enthousiast over dit voorstel. Een dergelijk plan vergt veel extra werk op het 
gebied van  secretariaat, PR en marketing. Hopelijk kan een werkgroep worden opgezet die 
met de uitwerking van de strategie en de workshops aan de gang gaat. Natuurlijk doen de 
bestuursleden ook mee. 

 Matty geeft een preview van de vernieuwde website die momenteel opgebouwd wordt. De 
leden zijn vol lof. Foto’s worden op de website geplaatst in overeenstemming met de AVG- 
regels. Foto’s worden met toestemming gemaakt en doorgaans onherkenbaar. Tegen de 
zomervakantie gaat de website online. 
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5.Pauze 
De voorzitter geeft iedereen 5 minuten pauze om een drankje en eventueel ook een nootje te halen.  
 
6.Jubilarissen 
Wil en Marjan zijn 10 jaar lid van onze vereniging, Rob de Jong 5 jaar. Gefeliciteerd! Bedankt voor je 
inzet. 
 
7.Korte terugblik afgelopen jaar 

 In oktober zijn 5 cursisten gestart met de cursus Basis EHBO. De cursus bestond uit online 
zelfstudie tot eind december gevolgd door 2 halve zaterdagen en twee avonden 
praktijklessen in januari. Op 2 februari zijn ze allemaal geslaagd voor het examen. 

 Er zijn veel reanimatie- en herhalingscursussen en inzetten bij evenementen geweest. 

8.Financiële resultaten 
 

 Carl licht middels een PowerPointpresentatie  Balans en Begroting toe. De begroting werd, 
zoals gebruikelijk, aan het begin van het kalenderjaar opgesteld. Hierbij was een probleem 
als de coronacrisis niet voorzien.  Vanwege de coronacrisis zullen evenementen en cursussen 
voorlopig niet mogelijk zijn. De stellige verwachting is dat inkomsten van inzetten en 
reanimatie- en herhalingscursussen daarom veel lager zullen uitvallen. Daardoor zal de 
vereniging ook aan de uitgavenkant moeten bezuinigen. 
Het bestuur zal op korte termijn een zgn. “coronakolom” aan de begroting toevoegen om 
een beeld te geven van de bijgestelde verwachtingen. Wij zullen dat dan met toelichting aan 
de leden presenteren per mail of in een extra online ALV. 

 Kascommissie, bestaande uit Rob en Tiny, hebben de financiële administratie gecontroleerd 
en in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. 

 Nieuwe kascommissie: …………………………………………….(Bestuur) 
 
9.Rondvraag 
Marjan herinnert Robert aan de mogelijkheid om op afstand toch verdiepingslessen te realiseren. 
De leden zien een online les met eventueel een Kahootquiz wel zitten. Robert en de instructeurs 
overleggen over de mogelijkheden. 

10.Sluiting 
De voorzitter bedankt alle deelnemende leden en instructeurs voor hun bijdrage en aandacht en sluit 
de online vergadering om 22.20 uur. 
 
Actiepunten 

1. Aandachtspunt leslocatie bij uitbreiding vereniging (Carl) 
2. “Coronakolom”toevoegen aan begroting (Bestuur) 
3. Nieuwe kascommissie benoemen (Bestuur) 
4. Overleggen met instructeurs over online verdiepingslessen 

 
 
 
Marjan Hendrikx 
21-4-2020  
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Bijlage: presentielijst Teams 

 


