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Donderdag 3 december 2020 aanvang 20.30 online 
 
Aanwezig 
Tiny Gruyters, Marjan Hendrikx, Gertjan van den Heuvel, Rob de Jong, Matty van Otten-van 
IJzendoorn, Ralf van Otten, Carl Stoepker, Annemarie van de Ven, Edwin Verschuren, Robert de 
Waard. 

1.Opening en vaststelling agenda 
De vergadering wordt om 20.33 uur geopend door Robert en hij heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Naamswijziging en wijziging statuten en huishoudelijk reglement 
Doel van deze extra ALV is de naamswijziging naar EHBO-vereniging Woensel-Noord met als gevolg 
daarvan wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
Carl geeft een korte toelichting middels een filmpje, waarin het nieuwe logo wordt getoond, 
ondersteund door een pakkend muziekje (Staying Alive). 
 
Vervolgens stemmen de deelnemende leden unaniem voor naamswijziging en de wijzigingen in 
statuten en huishoudelijk reglement. Onze vereniging gaat heten EHBO-vereniging Woensel-Noord. 
Het bestuur kan nu verder om bij de notaris e.e.a. vast te leggen. Hiertoe wordt besloten aan ieder 
van de medewerkers van Van Hussen Kock van Puijenbroek Notarissen voornoemd, volmacht  te 
geven om de akte, houdende de statutenwijziging, te doen verlijden en te ondertekenen, en voorts 
ter zake al datgene meer te doen wat de gevolmachtigde nuttig of nodig mocht achten, een en ander 
met het recht tot substitutie. 
 
3. Nieuwe website EHBO-vereniging Woensel-Noord 
Matty presenteert de nieuwe website. Het is een prachtige website, heel overzichtelijk, informatief 
en gebruiksvriendelijk. De leden zijn vol lof over het tijdrovende werk dat Matty en Hans eraan 
hebben besteed. Er moeten nog enkele puntjes op de i gezet worden, maar over enkele dagen kan 
deze nieuwe website online. 
 
4. PR-plan EHBO-vereniging Woensel-Noord 
Carl toont enkele ontwerpen voor posters betreffende de nieuwe vereniging en de vacature voor het 
secretariaat. Deze worden de komende week door Carl, Robert en Rob verspreid in het nieuwe 
werkgebied Woensel-Noord bij buurthuizen, winkels, bewonersverenigingen, apotheken, 
artsenpraktijken, tandartsen, fysiotherapeuten, etc. 
 
Marjan gaat op zoek naar ontbrekende adresgegevens en andere nuttige PR-lokaties, zoals 
wijkbladen, scholen, sportverenigingen etc. 
 
Stukjes in Groot Eindhoven of Eindhovens Dagblad zijn misschien ook mogelijk. Marjan zal de 
redactie van Blixemflitsen vragen of zij interesse hebben om een interview te doen met het bestuur. 
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5. Rondvraag 
Er is een EHBO-inzet aangevraagd voor het talenten dag van Jonger Oranje op de sportvelden van 
voetbalvereniging Acht. Op 28 december zijn er voldoende EHBO-ers. Voor 29 december zijn er nog 1 
á 2 nodig. Annemarie meldt zich aan. 
 
Marjan Hendrikx 
3-12-2020 


