
 
Algemene ledenvergadering KNV EHBO afdeling Klazienaveen e.o. 
Plaats:  Noorderbreedte; Meteoor 3, Klazienaveen 
Tijd:  19.30 uur 
 
Notulen 12 februari 2019 
 
Aanwezig: A. v/d Weide; M. v/d Weide; T. van Nuil; K. Fokker; M.T.J. Fokker; W. van 
Egmond; E. v/d Velde; G. Hollander; R.H. van Nuil; T. Bakker; A.A. Geerlings; T. 
Arendsz; B.J. v/d Zwan (secretaris); H. Van Nuil(aftredend penningmeester) D. de 
Jonge(nieuwe penningmeester); J. Wisman (coördinator evenementen); F. Dekker 
(voorzitter) 
Genodigde: dhr. A. Stevens voorzitter district Drenthe 
 

1. Opening 
Fenny opent met een speciaal welkom aan de districtsvoorzitter dhr. A. 
Stevens. Tevens wordt het district bedankt voor de vlag van de KNV we zijn 
blij met dit cadeau. De districtsvoorzitter stelt zichzelf voor en vertelt kort 
iets over het district en de districtsvaardigheidsproeven. Blij met de opkomst 
van het aantal leden, en hoopt in de toekomst op nog meer. 
 

2. Notulen ALV 06 en 27 februari 2018 
De notulen worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag 

a. Algemeen 
Kort aangehaald aantal ledenaantallen per1 januari 2018 55 leden en 31 
december 2018 48 leden. 2018 opleidingscursus 8 geslaagden waarvan 7 
lid zijn geworden van onze vereniging. In november 2018 nog een 
opleiding gestart hieruit hopen we 6 nieuwe leden te kunnen 
verwelkomen. Dhr. R. Van Nuil vraagt zich af hoe het kan dat er nu ineens 
wel weer belangstelling blijkt te bestaan voor EHBO. Antwoord is dat dit 
vooral komt door enthousiasmeren van leden naar buitenstaanders toe 
en op het goede moment de juiste mensen treffen. Marianne vraagt zich af 
of er verenigingen samengevoegd moeten worden. Voorzitter antwoord 
dat met dit ledenbestand en deze financiën een samenvoeging absoluut 
niet nodig is.  
We hebben in 2018 384 uur EHBO gelopen, verdeeld over 23 
evenementen. Het betrof evenementen die onze eigen vereniging had 
aangenomen. Op één evenement hebben we EHBO-ers buiten onze 
vereniging ingehuurd. Verschillende EHBO-ers van onze vereniging 
hebben andere verenigingen geholpen om hun inzetten rond te krijgen. 
We hebben in 2018 alleen maar positieve feedback gehad op onze 
inzetten. 
 
 



b. Financieel 
De penningmeester geeft toelichting op het financiële gedeelte. We 
begonnen 2018 met een batig saldo van 2921,22 euro. Het jaar werd 
afgesloten met een batig saldo van 7163, 77 euro. Waarbij het positiever 
is dan verwacht op basis van een bijdrage van de 
RABObankclubkascampagne en een schenking van de LOTUSkring 
Coevorden.  De begroting voor 2020 wordt toegelicht. Na een toelichting 
van de voorzitter wat de Dag van de EHBO inhoudt wordt de begroting 
unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden. 

c. Verslag kascommissie 
De kascommissie brengt verslag uit van de controle van de boeken. Zij 
hebben deze in orde bevonden en adviseren de vergadering dan ook het 
bestuur decharge te verlenen ten aanzien van het gevoerde financiële 
beleid. De vergadering gaat middels stemming door handopsteking 
unaniem akkoord.  

 
4. Verkiezingen: bestuur; kascommissie 

Samenstelling huidig bestuur   rol van aftreden 
Fenny Dekker   voorzitter  aftredend en herkiesbaar 
Tjeerd v/d/ Zwan  secretaris  aftredend in 2020 
Hanneke van Nuil  penningmeester aftredend 
Jolanda Wisman  evenementen  aftredend in 2021 
Algemeen bestuurslid Vacature 
 
De voorzitter wordt door de vergadering herkozen met de complimenten 
over de voortgang van de vereniging in de afgelopen jaren. De 
penningmeester wordt bedankt voor de bewezen diensten. Fantastisch wat 
er is gebeurd alles op orde gebracht veel werk verzet, Hanneke krijgt als 
dank een kleinigheidje. Er wordt door de voorzitter aan de leden gevraagd 
alvast na te denken over bestuur vervanging in 2020 voor je weet is het 
zover en de secretaris stopt er dan zeker mee. 
 
Kascommissie 
Wilma van Egmond   aftredend en niet herkiesbaar 
Mirjan van der  Weide   aftredend in 2020 
Er wordt een vrijwilliger gevraagd als lid van de kascommissie, je gaat deze 
verplichting aan voor twee jaar. Tobias van Nuil stelt zich beschikbaar. De 
vergadering gaat akkoord en hiermee wordt Tobias dan ook benoemd als lid 
van de kascommissie aftredend in 2021. 
 
Betsuursondersteuning: 
Mirjan van der Weide: Materiaalbeheer en uitgifte tassen en kleding 
Kim Fokker:   social media vervanger gezocht 
Arnold Geerlings:  website en web-beheer 
Voor social media heeft Arnold zich gemeld als vervanger voor Kim. Kim 
wordt dan ook bedankt met een plantje, voor het opzetten en bijhouden van 



de Facebook-pagina van de vereniging. Arnold wordt succes gewenst. Hierop 
geeft Arnold aan dat hij een facebook training gaat volgen die aangeboden 
wordt door de gemeente Emmen technisch gezien voor bedrijven in het 
veengebied maar de vereniging mag ook meedoen. 
 

5. Praktische en minder praktische zaken tijdens inzetten 
a. Nieuwe kleding 
Het bestuur is van mening dat met het toetreden tot de KNV ook de kleding 
tijdens inzetten hierop moet worden afgestemd. Er zal door de vereniging 
een aantal kledingsets worden aangeschaft. Hiervoor wordt in ieder geval het 
geld van Rabobank clubkascampagne gebruikt en verder middels eigen geld. 
Indien er leden zijn die eigen kleding willen hebben kan dat via de secretaris 
worden besteld. Er zijn pas-sets van de kleding aanwezig en in de pauze 
wordt er dan ook druk gepast.  
b. Gedragsregels tijdens inzet. 
Er is door het bestuur een document gemaakt over gedragsregels en overige 
afspraken tijdens een inzet. Deze zullen op de website worden geplaatst. We 
zullen leden en anderen die voor onze vereniging EHBO diensten draaien 
zich op de hoogte te stellen van deze regels en zich hier aan te houden. 

 
6. Rondvraag 

Mirjan v/d Weide vraagt of het bestuur visitekaartjes heeft die tijdens een 
evenement o.i.d. afgegeven kunnen worden als er mensen geïnteresseerd zijn 
in onze vereniging. Het antwoord is: Ja, ontwerp is klaar staat op de agenda 
van de volgende bestuursvergadering. 
Thomas Bakker: geeft aan dat gehoorbescherming tijdens muziekfeesten 
ontzettend belangrijk is, doet de vereniging hier iets mee. Antwoord: Ja 
gehoorbescherming is inderdaad erg belangrijk. We zullen er voor zorgen dat 
er in de tassen wegwerpgehoorbescherming zit zodat deze door de EHBO-er 
gebruikt kan worden indien nodig. 
Kim Fokker: compliment over de lesstof, er was tijdens de ALV van 2017 wat 
gemopper over de invulling van de lessen. Dit is volgens Kim goed opgepakt 
en positief verwerkt. Voorzitter dankt voor het compliment. 
 

7. Sluiting 
Voorzitter bedankt alle aanwezigen met name de districtsvoorzitter. Verder 
wordt de leden verzocht om regelmatig de  website in de gaten te houden. 
Daar wordt nieuws geplaats, kunnen documenten worden gedownload of 
gelezen. Kunnen er middels mail of contactformulier vragen gesteld worden 
aan het bestuur.  
 
 
 

 
 
 


