Notulen ALV EHBO-vereniging Woensel-Noord Eindhoven 28-04-2022
Datum: Donderdag 28 april 2022 aanvang 20.30
Locatie : Basisschool de Boschuil
Aanwezig
Gertjan van den Heuvel, Rob de Jong, Carl Stoepker, Annemarie van de Ven, Robert
de Waard, Jan Sissy
Korbi Beyschlag
Afgemeld
Tiny Gruyters, Conny van Gulik, Jacqueline Maes, Rigon van Driel, Kristel de Laat.
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
Korbi Beyerschlag wordt welkom geheten. Korbi zit sinds kort in de organisatie van
het familiespektakel en heeft de dringende vraag om inzet van EHBO-ers uit de wijk
mbt het familiespektakel.
Vanaf vrijdag tot zondag, 2-4 september, wordt het familiespektakel georganiseerd.
Vrijdag is er voor de EHBO weinig te doen gezien het programma.
Op zaterdag is vooral inzet nodig voor zeskamp en hardloopactiviteit.
Zondag is voor de kinderen. Dan is er sprake van kleine letsels.
2. Verslag ALV 2021 ter goedkeuring: verslag wordt goedgekeurd door aanwezigen.
3. Bestuur mededelingen
 PSV inzetten via Conny: wil dat je reageert bij vraag om inzet, ook als je niet
kan
 Procedure inzetten voor overige evenementen: bij vraag van secretariaat om
inzet voor een evenement wil het secr. ook dat je aangeeft als/ dat je niet kan.
 Specialistische cursussen worden georganiseerd.
Wandelletsels, en Alcohol en Drugs, mede gezien de aanvraag van het soort
evenementen is daar behoefte aan. Carl doet onderzoek of het haalbaar is.
 Jan wordt gevraagd om data vast te stellen voor de Basiscursus EHBO
 Ehbo promotie: vraag is of leden ideeën hebben voor promotie.
Robbert adviseerde tijdens familiespektakel kinderen en volwassenen kennis
laten maken met EHBO
4. Bestuursvoorstellen:
 Contributie voor 2023 blijft onverantwoord nl € 50 per jaar


EHBO kleding : nieuwe kleding ivm inzet willen we jassen, broeken, shirts.
Gertjan wil graag meer rugzakken.
Broeken bij van Cranenbroek bekijken, gebroeders van Winkel.

5. Pauze
6. Jubilarissen: 10 jaar Ralf van Otten en Matty Otten
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7. Korte terugblik afgelopen jaar
 Geen cursussen gegeven .
 Ledenaantal eind 2020 16, eind 2021 15
 Pr commissie geen update , website beheer is tijdelijk overgedragen aan Carl
en Robert.
 Materiaalcommissie: 5 EHBO-jassen en 4 polo shirts aangeschaft.
8. Financiële resultaten zie documentatie en presentatie van Carl en Robert
 De penningmeester wordt decharge verleend
 Vaststellen nieuwe kascommissie 2022: Robbert de Jong en Gertjan.
Naast Robbert en Gertjan moeten we een reserve kascommisie lid aanstellen.
Deze zal dan of Robbert of Gertjan vervangen voor het volgende jaar (2023)
 Bestuur gaat bespreken voor vergoeding voor inzetten.
 Contributie blijft 50 euro
 Begroting wordt aangepast door 200 euro extra uit te trekken voor 2 extra
rugzakken (4 in totaal).
9. Voorzitter (Robert) en Penningmeester (Carl) zijn terugtredend vanwege de
3-jarige zittingstermijn en stellen zich herkiesbaar.
De aanwezigen zijn akkoord, de statuten worden nagekeken of er voldoende
stemmers aanwezig zijn
 Jan wordt bedankt voor de cursussen en hoe de on-line lessen zijn ingevuld in
2021 via Kahoot-vragen.
10. Rondvraag
 Gertjan vraagt zich af in welke maand (maart ?) de ALV gehouden moet
worden
 Robbert: wil Conny te bedanken voor beheer van de materialen en de
inzetten van PSV. En hij wil aangeven dat hij zich niet vaak kan inzetten
gezien zijn drukke agenda.
 Annemarie vraagt Gertjan of AED geleend kan worden voor familiespektakel,
Gertjan gaat het vragen.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle deelnemende leden voor hun bijdrage en aandacht
en sluit de vergadering
Notulist:
Annemarie van de Ven
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