
                
 

Notulen Algemene Ledenvergadering EHBO Blixembosch          12 april 2012 

 

Wijziging op agenda. Punt 4 wordt naar voren gehaald.  

Annelies v.d. Broek neemt afscheid als secretaris, we danken haar voor de geleverde 

diensten. 

Danielle Kemper en Jolande van der Velden worden benoemd tot secretaris en 

bestuurslid. 

Tijdens zwangerschapsverlof van Jolande zal Fieke de werkzaamheden van Jolande 

waarnemen. 

 

1. Opening 

2. Voorstel agenda wijziging doorgegeven 

3. Verslag vorige ALV – geen opmerkingen 

Toevoeging vanuit voorzitter. Beschreven staat dat de statuten moeten worden 

gewijzigd. Dit is nog niet bij de notaris bevestigd. 

4. Afgerond tijdens opening 

5. Kascontrole commissie 

Conclusie keurig verzorgde administratie die steekproefsgewijs is gecontroleerd. 

Twee opmerkingen:  

- Post afschrijving opnemen op de balans om zo financiële continuïteit te 

waarborgen. 

- Post onderhoud opnemen voor o.a. AED. Rekening binnen voor vervangen van 

batterij, kosten € 250,-. AED is gezamenlijk aangeschaft door 

winkeliersvereniging. Nu onduidelijk wie eigenaar is. Punt ter discussie voor 

bestuur. 

Decharge verleend aan Penningmeester. 

 

 Benoemen nieuwe kascommissie: Ted Vuurberg en Ralf van Otten 

 

 Financiële zaken 

- Representatiekosten zijn extra hoog in vergelijking met voorgaand jaar ivm 

doorschuiven kosten van 2010 naar 2011. 

- Notariskosten waren eenmalig, dit jaar niet zie punt 3. 

- Minder donaties geweest dan in het eerste jaar. Brief ter sponsoring 

verstuurd, maar slechts 1 reactie. 

- Mogelijkheid sponsoring door aansluiting op onsnet. Voor ieder lid dat zich via 

de vereniging aansluit krijgt de vereniging € 10,-. Voorzitter stuurt mail naar 

de leden om hen hierop te attenderen. 

 

Begroting 

Geen bijzonderheden. Aangestipt wordt dat de inkomsten uit de “inzetten” een 

erg belangrijke inkomstenpost zijn en belangrijk zijn voor een gezonde 

vereniging. 

 

Opzeggingen/ nieuwe leden 2012 

3 opzeggingen en 2 nieuwe leden 

 



6. Contributie 

Deze wordt gecontinueerd; 

€ 50,- voor basis contributie 

€ 15,- voor kindermodule 

 

 Cursusaanbod 

- Cursussen gepland voor BLS/AED, minimaal 1 cursusavond voorjaar 

- Basiscursus najaar gaat door, inmiddels 14 geïnteresseerden 

- Voorjaar 2013 gaat kindermodule van start 

- Gewenst ook herhaling reanimatie cursus voorjaar 2013 

 

Ingebracht idee ter promotie 

- Meer bekendheid voor vereniging genereren bij familiespektakel tijdens de 

“kinder-doe-middag.” 

Werkgroep gaat zich hierover buigen. Deelnemers zijn; Edwin, Fieke, Judith, 

Nienke, Adrienne en Maurice. 

- Uitzoeken mogelijkheden tot samenwerken met AED Alert in Achtste Barrier. 

Birgit gaat hier achteraan. 

 

7. Competenties 

Onderhouden van het EHBO diploma is belangrijk. Hiervoor is het volgen van 

verdiepingscursussen noodzakelijk. Het aantal is verminderd naar 6 per jaar. 

Voor sommigen blijft het moeilijk dit te halen met als gevolg dat competentie niet 

wordt behouden. Hiervoor is oplossing in de vorm van extra cursusdag. 

Zie voor specifieke spelregels bijgevoegde memo Competentie instructie. 

 

Inzetten komend jaar 

Overzicht van aanvragen is grotendeels bekend. Inschrijvingen staan open, direct 

mogelijk op ALV en nadien via mail aan inzetten@ehbo-blixembosch.nl 

 

8. Rondvraag 

Geen punten. 

 

Afsluiting formele vergadering. Informele deel wordt gevuld door presentatie van Maik 

Feyen, piloot op de trauma helikopter. 
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