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Donderdag 22 juli 2021, aanvang 20.30  
Locatie : Aanschotpark, Zonnewijzer 
 
Aanwezig 
Tiny Gruijters, Conny van Gulik, Marjan Hendrikx, Gertjan van den Heuvel, Rob de Jong, Jacqueline 
Maes, Carl Stoepker, Annemarie van de Ven, Robert de Waard 
 
Afgemeld 
Matty van Otten-van IJzendoorn, Ralf van Otten 
 

1.Opening en vaststelling agenda 
De vergadering wordt geopend door Robert en hij heet de aanwezigen welkom.  
 
2.Verslag ALV 2020 (16-4-2020 online en 3-12-2020 online) 
Notulen van deze beide ALV’s worden goedgekeurd. 
 
Gertjan merkt op het vreemd te vinden dat een ALV in juli gehouden wordt, terwijl deze normaal in 
het voorjaar plaatsvindt. Robert legt uit dat het bestuur de hoop had dat we eerder fysiek bij elkaar 
konden komen voor een ALV. Dit is tijdens een eerdere online verdiepingsles ook aan de leden 
verteld. 
 
3.Bestuursmededelingen 

• De functie van secretaris is nog steeds vacant. Vacature zal herhaald worden bij 
Vrijwilligerspunt, Wij Eindhoven, facebook en wijkbladen. 

• Reanimatierichtlijnen zijn vanwege Covid19 wederom veranderd. Robert geeft een 
toelichting over de veranderingen. 

 
4.Bestuursvoorstellen 

• Voorstel de contributie onveranderd te houden op € 50,00 voor het kalenderjaar 2022. 

• Voortgekomen uit het overleg met de kascommissie: Zet het pakket bij de bank om van 
Zakelijk bankieren naar Direct pakket, dit scheelt € 160,00 per jaar. 

De vergadering stemt in met beide voorstellen. 

 
5.Pauze 
De voorzitter geeft iedereen 5 minuten pauze om een drankje en eventueel ook een nootje te halen.  
 
6.Jubilarissen 
Conny, Tiny en Gertjan zijn 5 jaar lid. Gefeliciteerd! Bedankt voor je inzet. 
 
7.Korte terugblik over het afgelopen jaar 

• Er is geen basiscursus geweest. 

• Er zijn geen reanimatiecursussen geweest. 

• Ledenaantal is teruggelopen van 16 naar 14 
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• PR-commissie heeft de migratie naar ehbo-woenselnoord.nl (website en email) afgerond. 

• Materiaal-commissie heeft poloshirts maat L besteld, die ontbraken aan ons assortiment. 

• PR: Het bestuur is van mening dat er in de toekomst veel meer gebruik gemaakt zou moeten 
worden van social media. 

• De reanimatiedag van Philips in het PSV-stadion op 25 augustus zullen wij op facebook EHBO 
en op facebook Blixembosch plaatsen. Wie op die dag niet kan mag zich opgeven voor een 
cursus bij onze vereniging. 

Over de website komt een opmerking van Annemarie: op de nieuwe website staat een knop 
“inloggen” die niets doet. Robert legt uit dat dat een handige functie is die in het nieuwe systeem 
mogelijkheden geeft die wij nu nog niet benutten. 

Over meer en beter gebruiken van social media ontstaat een discussie over hoe je dat dan goed doet 
en wie dat kan doen. Het bestuur zal in overleg gaan met Jan Willem Kooistra (Wijkvereniging 
Blixembosch) en Andreas Gammel (Facebook Blixembosch). Wellicht kan een van beide heren ons 
bruikbare tip geven. 

8.Financiële resultaten 
 

• Carl licht bij gebrek aan een beamer middels een papieren PowerPointpresentatie  de Balans 
en Begroting toe.  

• Hopelijk kunnen na de zomervakantie weer lessen worden gegeven in De Boschuil. Er staan 
nog 9 kandidaten op de wachtlijst voor een Basiscursus, 18 voor Reanimatie en ruim 100 
voor een Herhalingsles reanimatie. 

• Kascommissie, bestaande uit Rob en Tiny, hebben de financiële administratie gecontroleerd 
en in orde bevonden. Ze hebben geadviseerd de jaarlijkse vaste kosten van de vereniging 
goed te bewaken om te voorkomen dat je je geld ziet wegvloeien als zoals nu de zaken 
helemaal stil komen te liggen. Om die reden is ook geadviseerd de vaste jaarlijkse kosten 
voor de bankrekening te verlagen door het pakket te veranderen van Zakelijk bankieren naar 
Direct pakket.  

• De penningmeester wordt decharge verleend. 

• Nieuwe kascommissie: Tiny Gruijters en Annemarie van de Ven. 
 

9.Rondvraag 

• Rob de Jong (materiaal-commissie): Een oefen tourniquet wordt in overleg met de 
instructeurs nog aangeschaft, en wordt binnenkort in de lessen gebruikt. 

• Annemarie stelt dat ze bij de online basiscursus graag meer praktijkuren had willen hebben. 
Dat zullen we meenemen in het overleg met de instructeurs. 

10.Sluiting 
De voorzitter bedankt alle deelnemende leden voor hun bijdrage en aandacht en sluit de 
vergadering.  Hierna staat er voor iedereen nog een drankje en een hapje klaar. 
 

 
 
 
Marjan Hendrikx 
24 juli 2021 
 


