Notulen Algemene ledenvergadering, van de EHBO-vereniging Klazienaveen e.o.,
gehouden op 6 februari 2018. Aanvang 19.30 uur in De Noorderbreedte te
Klazienaveen.
1. Opening; er zijn 17 leden aanwezig, het bestuur is voltallig en er is een aspirant
bestuurslid aanwezig. Daar waar stemming nodig is zijn er 17 aanwezige stemmen en 3
stemmen per machtiging vertegenwoordigt.
Aangezien er door niemand is gevraagd om toezending van de stukken mogen we
aannemen dat behalve de bestuursleden niemand van de aanwezigen kennis heeft
genomen van de stukken.
2. Notulen oktober 2017
Deze worden diagonaal voorgelezen door de voorzitter. De notulen worden akkoord
bevonden en ondertekent door de secretaris en de voorzitter.
Naar aanleiding van de notulen opmerkingen: de heer Arendsz merkt op dat er wel wat
meer aandacht voorafgaand aan de dag van de EHBO had mogen zijn. Dit wordt
beaamd en ter harte genomen.
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3. Jaarstukken
Algemeen jaarverslag n.a.v. Op 31-12-2017 telde de vereniging 54 leden. De
dagherhalingen worden beter bezocht dan de avondherhalingen.
Financieel jaarverslag n.a.v. Marianne ligt toe dat de kosten te hoog zijn in verband met
een inmiddels stopgezet telefoonabonnement. Verder ontbreekt er op het overzicht
1000 euro die op de spaarrekening zijn gezet. De financieën van de vereniging komen
weer op peil dus er kan een buffer opgebouwd worden voor vervanging van materiaal
en andere roerende zaken.
Begroting 2019 n.a.v. in de wet op verenigingsrecht wordt gesteld dat de algemene
ledenvergadering de begroting voor het komende jaar moet goedkeuren. Aangezien
dit nog niet in onze statuten is opgenomen wordt nu alleen de begroting voor 2019
gepresenteerd. Er waren geen vragen naar aanleiding van deze begroting.
Verslag kascommissie en dechargeverlening n.a.v. De controlecommissie, bestaande uit
Wilma van Egmond en Bianca Uneken, heeft het financieël verslag goedgekeurd, het
boekjaar 2017 kan dus worden afgesloten

4. Bestuursverkiezing / benoeming kascommissie
Bestuur tot en met 6 februari 2018
- Voorzitter
Fenny Dekker
- Secretaris
Tonny van Ommen aftredend en niet herkiesbaar
- Penningmeester
Marianne Fokker
aftredend en niet herkiesbaar
- Algemeen bestuurslid
Jan de Groot
aftredend en niet herkiesbaar
- Algemeen bestuurslid
Tjeerd van der Zwan
- Penningmeester
Hanneke van Nuil
Kandidaat bestuurslid Jolanda Wisman, de vergadering gaat akkoord met de
benoeming van Jolanda als bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur na 6 februari 2018
- Fenny Dekker
Voorzitter
- Hanneke van Nuil
Penningmeester
- Tjeerd van der Zwan
- Jolanda Wisman
- vacant
Het bestuur zal in de komende bestuursvergadering de taken verder verdelen.
Kascontrole commissie:
Wilma van Egmond geeft aan de kascontrole een periode te willen vervullen, aangezien
zij in 2018 is aangetreden blijft ze aan tot en met de algemene ledenvergadering van
2020.
Verder wil Mirjam van der Weide wel lid worden van de kascontrole commissie, dit
betekent dat zij van 2019 tot en met de algemene ledenvergadering van 2021 aanblijft
als lid van de kascontrole commissie.
5. Statutenwijziging
Er ligt een voorstel tot statutenwijziging om de statuten te laten voldoen aan de
huidige wetgeving op verschillende onderdelen. Te weten: wet op verenigingsrecht,
privacywetgeving en schenkingsrecht. Daarnaast willen we als vereniging weer
aansluiten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO ook hiervoor dienen
de statuten te worden aangepast.
Aangezien er maar 20 stemmen aanwezig zijn en ervoor een statutenwijziging twee
derde van het totale aantal leden een stem moet uitbrengen kan er niet worden
overgegaan tot een geldige stemming. Er wordt dan ook een extra algemene
ledenvergadering uitgeroepen op 27 februari om 19.00 uur voorafgaand aan een
herhalingsles. Plaats De Noorderbreedte te Klazienaveen.
Pauze om 20.35 uur hervatting van de vergadering

6. Informatie over competentie gebonden herhalen
Fenny legt uit dat het Oranje Kruis meer gaat sturen op kwaliteit en minder op
kwantiteit. Dus diplomahouders moeten laten zien dat ze competent zijn. Dit gebeurt
bij onze vereniging primair door het volgen van herhalingslessen. De verplichte
competenties zijn onderverdeeld in jaarlijks en tweejaarlijks te herhalen onderwerpen.
Er is door twee leden van het bestuur samen met de docent een verdeling van
onderwerpen gemaakt voor de herhalingen van 2018. Tevens is er een inhaalavond
gepland voor leden die (nog) niet voldoende competenties hebben gehaald. Als er een
lid is die te weinig competenties heeft gehaald om verlenging van het diploma te
kunnen aanvragen zal er een competentietoets gedaan moeten worden. De kosten van
deze toets komen voor rekening van het betreffende lid. Het bestuur zal tijdig
aangeven als een lid zijn competenties dreigt te verliezen.
Er volgt nog een discussie over de invulling van de lessen, primair is de docent
verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen. De onderwerpen die voor 2018 op de
herhalingen gepland staan komen op de website te staan. Of een les voldoet aan
persoonlijke verwachtingen en voorkeuren van leden is niet een onderwerp voor deze
vergadering. Als er klachten zijn over de lessen/ lesinhoud kan een lid dit kenbaar
maken bij het bestuur.
7. Mededelingen
- Facturen voor 2018 zullen in maart/ april van dit jaar worden verstuurd met een
betalingstermijn van 30 dagen.
- Kleding van de vereniging er was gevraagd om dit mee te nemen ter inventarisatie,
niemand heeft iets bij zich, deels is al ingeleverd. Annie Menges en Mirjam van der
Weide hebben elk nog een jas en polo thuis, Tonny heeft nog diverse fleecevesten
thuis. Annie en Mirjam houden de kleding gewoon thuis en Tonny zal 12 februari alles
wat hij nog in huis heeft afgeven bij Fenny. De tassen die de vereniging ooit in
bruikleen heeft gegeven aan de leden, zwarte tassen met opschrift EHBO Klazienaveen
e.o., mogen vanaf vandaag beschouwd worden als gift en hoeven dus niet meer
ingeleverd te worden bij beëindiging van het lidmaatschap.
- de vertrekkende bestuursleden worden bedankt voor hun werkzaamheden en inzet en
krijgen hiervoor een kleine attentie.
8. Rondvraag
Kim Fokker
-   Als er tijdens een herhaling de stof wordt getoetst middels een spel en je
hebt alle antwoorden fout, wordt je dan wel of niet competent verklaard? Dit
is en blijft ter beoordeling van de docent, echter tijdens een spel wordt wel
theoretische kennis herhaald en opgefrist, de competentie zal dan ook in
redelijkheid worden beoordeeld.

-   In de ontwerpstatuten staat iets over donateurs, is dit een idee om dat ook
op de website te vermelden? Als de statuten een feit zijn is dat inderdaad
een goed idee, nu nog niet omdat we statutair niet voldoen aan het
schenkingsrecht.
-   Komen de statuten en de notulen van de jaarvergadering op de website?
Nee de website is openbaar en de stukken waar het hier om gaat niet. Deze
stukken zijn voor leden opvraagbaar.
Wilma van Egmond
-   Baby en kind reanimatie hoort dat nu bij de reguliere herhalingen? Ja EHAK
is onderdeel van het eenheidsdipoma EHBO geworden.
-   Komen de onderwerpen van de lessen op de site? Ja deze zullen op de site
worden vermeld.
Annie Menges
-   Waarom komen de facturen niet per email, dat scheelt een hoop
portokosten? Dit is eerder besproken maar email adressen zijn erg aan
verandering onderhevig en daarom is ervoor gekozen om dit via de post te
doen. De mogelijkheid om één en ander via business post te gaan versturen
wordt bekeken dat levert waarschijnlijk ook al een aanzienlijke besparing op.
-   De huidige kleding met name de jassen zijn erg slecht, houden geen
druppel water tegen kan hier iets aan gedaan worden? Op dit moment gaan
we geen kleding vervangen, als we weer lid zijn van de KNV moet er nieuwe
kleding komen uiteraard zullen we dan letten op waterdichtheid etc.
-   Bij de toelichting over de statutenwijziging werd er gezegd dat we via de
KNV beter verzekerd zouden zijn, zijn we nu niet goed verzekerd dan? Als
hulpverlener zijn we goed verzekerd, zodra we een inzet draaien als EHBOer zijn we via het Oranje Kruis verzekerd. Echter de ondersteuning bij dit
soort processen wordt via de KNV ook ondersteund. Het gaat dus op alle
fronten vooral om de ondersteuning.
Marianne Fokker
-   Ben je strafbaar als je iemand reanimeert die een niet reanimatieverklaring
zichtbaar bij zich draagt? Nee als leken hulpverlener kun je hiervoor nooit
aansprakelijk worden gesteld. De ethische vraag hierachter kan niet in het
algemeen worden beantwoord, de discussie hierover wordt dan ook
gesloten.

-  
Mirjam van der Weide
-   De inventarisatie van welke evenementen en wie deze inzetten gaat draaien
kan dat via WhatsApp? Er is al een WhatsApp groep hiervoor. Deze zal
nieuw leven worden ingeblazen en de vraag naar EHBO-ers zal hier weer op
worden vermeld.
-   Naar aanleiding van de vraag van Mirjam: vraag voor EHBO zal zo vroeg
mogelijk worden gemeld via deze WhatsApp groep zodat iedereen bijtijds
op de hoogte is en zich kan aanmelden, zodat iedereen gelijke kansen heeft.
Er is één inzet die als pro deo evenement is aangenomen, dat is Back to the
Music, vrijwilligers die daar de EHBO draaien krijgen dus ook geen
vrijwilligers vergoeding.
9. Sluiting
Fenny sluit de vergadering om 21.31 met dank aan alle aanwezigen en oproep om
vooral op 27 februari aanwezig te zijn of je te laten vertegenwoordigen middels een
machtiging.	
  

