
 

Notulen algemene ledenvergadering EHBO-Blixembosch 

Donderdag 17 maart 2016  aanvang 19.30 in Basisschool De Boschuil 

Aanwezig; 

Matty van Otten-van IJzendoorn, Ted Vuurberg, Gertjan van de Heuvel, Ans Vogels, Conny van Gulik, 

Miriam de Vries, Tiny Gruijters, Marjan Hendrikx, Will Reniers, Irene Wijnia-Hollander, Rob de Jong, 

Maurice Plouvier, Lian Voss, Adrienne Hoeksel, Ralf van Otten, Christian van der Kort 

Afwezig;  

Mariëlle Boerenkamp-Rief, Ton Broeren, René Dekker, Jeroen Hilgers, Josje van Oirschot,  Maaike 

Plouvier, Lisa Verbeek, Martijn Smoors, Hans Thelosen, Birgit Tuijl-Knipscheer, Moniek v.d. Ven, Cees 

Verschure, Angela Vleugel-Guelen,  Annemarieke Weerheim-Meesters, Luuk Reniers, Jeroen Cauwer, 

Petri van Dijck, Hennie van de Loo. 

 

Opening met koffie en wat lekkers 

 

Uitreiking diploma’s 

  Er waren 4 cursisten in de laatste basis cursus, Conny van Gulik, Gertjan van de Heuvel, Tiny 

Gruijters en Femke. Maurice reikt, met een persoonlijk woordje, de diploma’s uit aan de geslaagden 

met uitzondering van Femke die niet aanwezig is. En die ook geen lid word van de vereniging. Tevens 

krijgen zij een speldje en een presentje van de mentoren Ted en Will. 

Vervolgen zijn zij door Adrienne welkom geheten bij de vereniging 

 

Bestuurs-mededelingen 

De laatste les voor de ALV is gegeven door Hennie van de Loo. Naar aanleiding van deze les 

en de gesprekken die gevoerd zijn met Hennie door het bestuur is besloten dat Hennie ook 

kader-instructeur word bij onze vereniging. Samen met Maurice gaat hij de verdiepingslessen 

en de basiscursus verzorgen 

 

Korte terugblik over het afgelopen jaar 

  Het afgelopen jaar hebben we weer diverse inzetten gedaan. Voor het eerst bij de 

sportdagen van basisschool de Boschuil. Verder nog de buitenspeeldagen het Familiespektakel. 

Jammer genoeg is de inzet wegens een te lage opkomst bij het kindercarnaval, niet doorgegaan. 

En op zaterdag 19 maart is er weer de zwerfvuildag. Ook zijn er weer diverse inzetten in juni, 

waarvoor de inteken lijsten hier al klaar liggen. Deze zullen ook tijdens de verdiepingslessen en nog 



via de mail tevoorschijn komen. Ook voor het familiespektakel komen zo spoedig mogelijk 

intekenlijsten.  

 

Verslag vorige Algemene ledenvergadering (31 maart 2015) 

De notulen zijn akkoord. 

 

Verslag kascontrole commissie en benoeming leden nieuwe commissie 

Will & Jeroen hebben samen gekeken bij Ralf (penningmeester) naar de kasstaat van de 

vereniging. 

Alles ziet er netjes uit, was goed voorbereid. De vereniging staat er financieel goed voor. 

Er wordt decharge verleend aan het bestuur door de Kascontrolecommissie. 

De nieuwe kascommissie voor volgend jaar wordt gevormd door Rob de Jong & Wil Reniers. 

 

Financiële verantwoording 

Als vereniging moeten wij een financieel jaarverslag publiceren, iedereen heeft bij de agenda 

voor deze ALV het jaarverslag van 2015 en de begroting van 2016 toegestuurd gekregen. 

Deze wordt doorgenomen door de penningmeester. De vragen/onduidelijkheden hierover 

zijn door Ralf naar ieders tevredenheid beantwoord. 

Ons ledenaantal staat nu op 32 leden.  

Begin 2015 hadden we 32 leden. In 2015 zijn er 3 leden weggegaan, na het slagen voor de 

basiscursus zijn er 3 leden bijgekomen. Zodat het ledenaantal onveranderd is. 

 

Bestuurssamenstelling  

De termijn van Ralf (3 jaar) is afgelopen. Ralf stelt zich verkiesbaar voor nog een termijn. 

De leden stemmen hiermee in. 

Wegens privéomstandigheden treed Adrienne terug als bestuurslid (voorzitster). Conny stelt 

zich verkiesbaar als bestuurslid. 

Ook hier stemmen de leden mee in.  

 

Rondvraag 

 Matty vraagt informatie over de instant coldpacks. 

 Maurice geeft deze direct. 

  Zowel Ralf al Maurice geven, namens de vereniging, en op persoonlijke titel Adrienne een 

uitgebreide dankbetuiging voor haar inzet en betrokkenheid bij de vereniging. 

Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten en nogmaals benadrukken dat Adrienne ‘s motivatie, kennis 

en inzet gemist zullen worden. 

 

Sluiting 

 


