Algemene ledenvergadering KNV EHBO afdeling Klazienaveen e.o.
Plaats: Noorderbreedte; Meteoor 3, Klazienaveen
Tijd: 19.30 uur
Notulen 6 oktober 2021
Aanwezig: Dhr. Geerlings; Dhr. T. van Nuil; Dhr. Bakker; Dhr. van dijk; Mw.
Veldman; Mw. M. Fokker; Mw. Langen; Mw. de Jonge (penningmeester);
Mw. Dekker (voorzitter), Mw. Luchies (secretaris)
Met kennisgeving afwezig: Mw. K. Fokker; Dhr. R. van Nuil; Dhr. Van der
Zwan; Mw. Schenk

1. Opening
De vergadering wordt om 19.35 geopend door de voorzitter. De aanwezige leden worden welkom
geheten.
2. Notulen ALV 2020
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2020 worden goedgekeurd.
3. Algemeen jaarverslag
- Ledenaantal: In het voorjaar zal er weer een opleidingscursus plaatsvinden zodat het
ledenaantal vergroot kan worden. Ondanks het ledenaantal, is de vereniging gezond. Op dit
moment bestaat de vereniging uit 44 leden. De groep van 35 tot 55 jaar is
ondervertegenwoordigd binnen onze vereniging.
- Bestuurssamenstelling: In het jaarverslag staat een fout, aftreden van Mw. Dekker moet 2021
in plaats van 2022 zijn.
- Evenementen: Het lopen van evenementen was niet aan de orde in verband met Covid. In
2020 ging alleen radio Bokzwien door.
4. Financieel jaarverslag
- Het jaar 2020 begon met een saldo van €3960,72 op de betaalrekening, €5001,90 op de
spaarrekening en €39,30 in de kas. In totaal komt dit uit op een bedrag van €8731,82. Dit
betekend dat er sprake is van een gezonde rekening
- In 2020 hebben zes leden geen ledencontributie betaald, dit betekend dat de vereniging 260
euro heeft misgelopen. Er is in 2020 geld van twee evenementen binnengekomen. Daarnaast
waren we te laat met inschrijven voor de Rabobank Clubsupport.
- In 2020 bestonden de uitgaven uit huur voor de Noorderbreedte, kosten voor diploma’s van
het Oranje Kruis en de verzekeringen voor de bestuursaansprakelijkheid.
- De inkomsten waren in 2020 kleiner dan voorafgaande jaren, daarnaast waren de uitgaven ook
minder. Over het algemeen was 2020 een financieel goed jaar. De totale opbrengsten waren
€3266,60 en totale uitgaven waren €1540,11. De kas bedraagt op dit moment €35,70.
Kascontrole (Marianne en Tobias)

5. Verslag kascommissie
- 30 september is de kas gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie.
- Mw. M. Fokker vraagt wat er gedaan wordt aan de onbetaalde facturen van de
ledencontributie. Vanaf nu 1 herinnering en daarna een belronde. Dhr. Van Dijk geeft aan dat
het misschien handig is om toch een brief te sturen wanneer er niet betaald wordt. Voorheen
spraken we mensen aan op de herhaling wanneer ze niet betaald hadden, dit hebben we dit jaar
niet kunnen doen in verband met corona.
- Dhr. Geerlings vraagt of het voor mensen ook mogelijk is om in termijnen te betalen. Mw. de
Jonge geeft aan dat hier mogelijkheden voor zijn maar dat de verantwoordelijkheid bij de
leden zelf ligt.
6. Dechargeverlening
- Marianne en Tobias hebben schriftelijk goed gekeurd en vragen of we dit verlenenen voor het
jaar 2020.
7. Begroting 2022
- Er zit een fout in de begroting van de bestuurskosten. De bestuurskosten viel iets groter uit dan
van tevoren werd berekend. Daarom zal deze fout waarschijnlijk in 2022 ook gebeuren.
- Begroting is goedgekeurd door de aanwezige leden
8. Bestuurssamenstelling
- In de statuten staat er dat we een 5-koppig bestuur hebben, wellicht is dit niet haalbaar. Wat
wel zeker is dat er nieuwe bestuursleden moeten komen. Mw. Dekker laat weten nog één
termijn van drie jaar te willen doen als voorzitter. Mw. de Jonge laat weten volgend jaar te
stoppen met haar functie als penningmeester in verband met conflicterende belangen in de
toekomst. Dit betekend dat er over vijf tot zes maanden een nieuwe penningmeester
aangesteld zou moeten worden. De ALV vind namelijk in februari 2022 weer plaats.
- Het bestuur mag ook door iemand van buiten de vereniging vervuld worden.
- Mw. Fokker geeft aan om meer mee te delen op Facebook, bijv. de vacature voor
penningmeester. Leden kunnen ook actief interactie promoten naar anderen. Daar waar
mogelijk is meer interactie.
- Bestuur ondersteuning: Dhr. Geerlings geeft aan nog een tijdje webbeheerder en socialemedia te wil doen. Hij wil dit echter niet veel langer meer doen. Evenementen coördinatie en
materiaalbeheer is vacant. Mw. Veldman denkt na over het materiaalbeheer.
- Dhr. Geerlings zou graag een aantal mensen willen interviewen om op de Facebook pagina te
plaatsen. Mw. Fokker en Mw. Langen willen wel geïnterviewd worden.
- Kascommissie: Dhr. Van Nuil geeft aan te willen stoppen met de kascommissie, Dhr. Van
Dijk neemt zijn plek over. Mw. Fokker geeft aan nog een jaar kascommissie te willen doen.

9. Toekomst vereniging
- Teruglopend ledenaantal:
o Dhr. Geerlings stelt voor om een reanimatiecursus aan te bieden om nieuwe leden te
werven.
o Er zou een samenwerking opgesteld kunnen worden met de scouting in Erica. Arnold
benoemd, misschien ook alleen een reanimatiecursus aanbieden. We gaan kijken hoe
we dit vorm kunnen geven. Wellicht kunnen hierdoor meer mensen doorschuiven. We
gaan dit meenemen.
o Er kan gekeken worden naar een verenigingslidmaatschap bij de scouting in Erica.
Mw. Langen geeft het mail adres van de voorzitter door aan Mw. Dekker zodat er
contact op genomen kan worden.
o Mw. Dekker heeft contact gehad met het Esdal College voor het geven van EHBO
lessen.
- Lopen van evenementen: Er moeten meer mensen evenementen gaan lopen, anders moeten we
minder evenementen gaan doen.
- Uurtarief evenementen hulpverlening
o Uurtarief voor EHBO is 7,50, Voor EHBDD 10,- en bij BIG 12,-. Vanaf 1 januari
willen we 8,- per uur gaan vragen voor EHBO’ers. De aanwezige leden geven hier
toestemming voor.
o Het wordt op de bestuurs-agenda gezet om te kijken naar verschillende uurtarieven
voor sportevenementen en feestevenementen.
o Drank en drugs gaat aangeboden worden, nog niet bekend wanneer. Voor het
deelnemen aan de cursus kunnen contracten op worden gesteld. Er gaat gekeken
worden of drank en drugs mogelijk is in samenwerking met andere verenigingen.
10. Rondvraag: geen inbreng
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering op 21.19.

