KNV EHBO afd. Oosterbeek
Jaarverslag 2018-2019
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Van de voorzitter:
Voor u ligt het jaarverslag. Dit is het verslag over het seizoen 2018-2019. Een
seizoen waarin veel is gebeurd. Een seizoen met vooral veel mooie
gebeurtenissen. Op 26 april van dit jaar hebben we Frits met een smoes naar het
gemeentehuis gelokt. De burgermeester heeft hem, bij deze feestelijke
bijeenkomst, een koninklijke onderscheiding op mogen spelden. Frits is lid
geworden in de orde van Oranje Nassau. Daarna hebben we samen met Frits
heerlijk geluncht bij De Beken in Renkum. Frits van Harte gefeliciteerd!!
Dit seizoen hebben we 2 basiscursussen verzorgd. Normaal gesproken geven we
gemiddeld één basiscursus per seizoen. Dit levert ons een ongeveer 14 nieuwe
leden op. Een aantal van hen is enthousiast begonnen in de dienstverlening van
onze vereniging.
De dienstencommissie heeft dit jaar alles behalve stil gezeten. Dit jaar zijn er
veel diensten gedraaid en voor 2019-2020 staan er al een aantal in de agenda,
o.a. diensten in het kader van de Airborne herdenkingen. Wij danken onze
opdrachtgevers voor het vertrouwen in onze vereniging. Door de mooie en vele
diensten die Chris en Paulien binnengehaald en gecoördineerd hebben was
afgelopen seizoen, financieel gezien, bijzonder vruchtbaar. Bert, onze
penningmeester, kan ons dan ook een goed financieel overzicht laten zien.
De herhalingslessen zijn dit jaar ook prima bezocht en verzorgd. Wij danken de
kaderinstructeurs en hun assistenten voor de leerzame lessen. In seizoen 20182019 zijn er 40 diploma’s verlengd.
Ook hebben wij een uitdagend programma in elkaar gezet. De basiscursus, in het
najaar van 2018 en in het voorjaar 2019. Beiden zijn gebaseerd op het
curriculum dat het Oranje Kruis voorschrijft.
Wij danken Jorien Traas en de andere mensen die meegewerkt hebben om deze
cursussen mogelijk te maken.
Al enkele jaren kampt het bestuur met vacatures voor bestuur.
In de afgelopen jaren is gebleken dat het erg lastig is om bestuursfuncties in te
vullen.
Het materiaalbeheer is intussen overgenomen door Gerard de Vrught en voor het
secretariaat is Eveline de Vries bereid dit op te pakken. Vorig jaar heeft Harald
aangegeven te stoppen met het voorzitterschap en Chris heeft ook aangekondigd
om de functie als “dienstencoördinator” neer te leggen.
Conclusie: we hebben 2 vacante functies voor komende seizoenen. 1. Voorzitter
en 2. Dienstencoördinator.
Wanneer er zich géén nieuwe bestuursleden melden is het bestuur genoodzaakt
hun werkzaamheden tot een minimum te beperken. Dit betekent dat enkele taken
niet (meer) naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Ik verzoek u dan ook
dringend naar de jaarvergadering te komen zodat we onze zorgen met u kunnen
delen!
Kortom heb je zin en tijd om een leuke functie binnen het bestuur uit te voeren of
wil je informatie over deze functies kom dan naar de jaarvergadering of stel je
vragen bij Sytske, Harald en/of Chris.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet voor de vereniging, voor de
diensten en voor alle andere hand en spandiensten!
Groeten,
Harald van Schayk
Voorzitter KNV EHBO afd. Oosterbeek
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Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oosterbeek
Partner van de Hartstichting
Secr. Dillenburg 58
6865 HM Doorwerth
026 4950889
mail: secretariaat@ehbo-oosterbeek.nl
web :www.ehbo-oosterbeek.nl

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 30 oktober 2019
ReVaBo, Pastoor Bruggemanlaan 33a, Oosterbeek
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen / ingekomen stukken
Notulen ledenvergadering 31 oktober 2018
Jaarverslag 2018-2019 c.q. beleidsplan 2018-2019 en wat
daarvan gerealiseerd is
Presentatie beleidsplan 2019-2020
Verslag materiaal – en dienstencommissariaat
Financiën
a. Balans 2018-2019
b. Verslag kascommissie
c. Begroting 2019-2020
d. Benoeming nieuwe kascommissie (lid en reserve lid)
Bestuur mutaties/-verkiezing
Rondvraag
Jubilarissen
Sluiting

Met betrekking tot de agendapunten 3 t/m 6 wordt gevraagd
aan de leden om deze punten van te voren door te lezen.
Tijdens de vergadering zullen vragen op deze punten worden
beantwoord. Indien voorafgaande aan de vergadering de
vragen aan het secretariaat worden gesteld, dan kunnen wij
tijdens de vergadering beter voorbereid beantwoorden.
Het bestuur nodigt een ieder uit om traditiegetrouw nog wat na te
praten onder het genot van een drankje en een knabbeltje.
Namens het bestuur
Sytske Sipkema
secretaris
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Agendapunt 3:

Notulen jaarvergadering KNV EHBO Oosterbeek
Datum:
Plaats:

31 oktober 2018 20:00
ReVaBo; Oosterbeek

1) Opening:
Voorzitter Harald van Schayk opent de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom. Er zijn 16 leden aanwezig. Het bestuur betreurt de lage opkomst.
De vergadering begint met een minuut stilte om stil te staan bij het overlijden van
John de Bruijn. John heeft zeer veel betekend voor de EHBO vereniging. Hij heeft
diverse bestuurstaken gedaan en heeft veel dienstverleningen gedaan.
Piet Reuselaars heeft vanwege gezondheidsredenen afscheid genomen van onze
vereniging. Hij wordt bedankt voor alle inspanningen die hij heeft verricht als lid,
kaderinstructeur en dienstverlener bij de EHBO vereniging.
2) Mededelingen/ Ingekomen stukken:
a) De volgende leden hebben zich afgemeld: Erik Schüssler, Amber Schüssler, Merel
Schüssler, Dave van den Brul, Jenny Westerhof, Patrick Apenhorst, Paulien
Versteeg en Lisette Kranen.
b) De secretaris geeft aan dat op de tafels het tijdschrift EHBO.nl ter inzage ligt en
desgewenst een abonnement op genomen kan worden. Ook liggen er folders van
Stichting Renkum Hart Veilig, met daarbij aandacht voor de AED’s in onze
gemeente.
c) Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie secretaris en voorzitter.
Als iemand meer informatie wenst over deze functies, kan hij/zij zich melden bij
Sytske of Harald.
d) Het secretariaat vraagt als leden zich willen opgeven voor het doen van diensten,
helpen bij het geven van jeugdEHBO lessen zich te melden bij het secretariaat.
Ook als je een keer wil meelopen kan dat altijd.
3) Notulen jaarvergadering 1 november 2017:
Aan de leden is gevraagd om vooraf aan de vergadering de agendapunten 3 t/m 6
voor te bereiden en eventuele (inhoudelijke) vragen vooraf aan de vergadering aan
het secretariaat te stellen. Er zijn geen vragen of verzoeken binnengekomen.
De notulen worden doorgelopen per pagina. Er zijn geen opmerkingen op het
verslag. De notulen zijn hiermee vastgesteld.
4) Jaarverslag 2016-2017:
Op het jaarverslag zijn geen opmerkingen.
5) Beleidsplan 2017-2018:
Het beleidsplan wordt per punt doorgenomen. Een aantal punten worden nader
verklaard. Op het beleidsplan zijn verder geen opmerkingen.
6) Verslag materiaal- en dienstencommissariaat.
a) Geen opmerkingen
b) De voorzitter geeft een grote compliment voor Chris en Paulien voor de goede
organisatie van de dienstverlening en materiaalbeheer. Er zijn dit jaar ontzetten
veel diensten gedraaid.
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7) Financiën:
a) Balans 2017-2018:
De penningmeester neemt de Balans 2017-2018 door. Het aantal leden is stabiel
en heeft de vereniging een stevigere financiële basis gekregen. Door de vele
diensten zijn we als vereniging flink in de plus gekomen.
John van Beek vraagt wat we met het extra geld doen. Het doel is om hiervoor
extra/nieuwe AED’s aan te schaffen.
b) Verslag Kascommissie:
Maria van Beek en Jan Daniël Houthuijzen hebben de kasboeken bij de
penningmeester doorgenomen. Zij hebben alles zeer kritisch bekeken en geen
onregelmatigheden kunnen vinden en geven de penningmeester een compliment
voor de boekhouding. Namens de kascommissie vraagt Jan Daniël en Maria de
vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De decharge wordt
door de vergadering unaniem met applaus verleend.
c) Begroting 2018-2019:
Er is wederom begroot op een negatief saldo. Bert geeft aan op welke
uitgangspunten deze begroting is gebaseerd.
De begroting 2018-2019 wordt door de vergadering goedgekeurd.
d) Benoeming kascommissie:
Omdat Gerard de Vrught nu gaat toetreden tot het bestuur, kon hij niet zijn functie
in de kascommissie uitvoeren. Reserve-lid Maria van Beek is daarom direct
toegetreden tot de kascommissie van dit seizoen. Maria geeft aan nog wel een
extra jaar mee te willen draaien. Kascommissie: Jan-Daniël Houthuijzen en Maria
van Beek, Frits Miedema is gekozen tot reserve-lid van de kascommissie.
8) Bestuur mutaties/- verkiezing:
a) Samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter:
Harald van Schayk
Secretaris:
Vacant
Penningmeester:
Bert ten Haaf
Lid van bestuur:
Chris Hesseling (diensten)
Lid van bestuur:
Marian Hesseling
Lid van bestuur:
Gerard de Vrught (materiaalbeheer)
Taken zonder bestuursverantwoordelijkheid:
Dienstencommissariaat facturering:
PR(Internetsite/Facebook)

Paulien Versteeg
Patrick Apenhorst

Sytske zal het secretariaat blijven doen.
9) Rondvraag:
Frits Miedema geeft aan dat een paginanummering op het jaarverslag wel handig zou
zijn. Dit idee zal worden meegenomen naar het volgende jaar.
10) Jubilarissen:
De volgende leden worden geëerd vanwege zijn/haar jubileum
 Jenny Westerhof en Rob Ader, speldje voor 10 jaar EHBO’er
 Hans Ader en John van Beek, speldje voor 40 jaar EHBO’er.
Esther Ambting (25) en Annette Keiner (10-12,5) konden niet aanwezig zijn. Zij
krijgen hun speldje thuis.
De speldjes van 12,5 zal in vervolg niet meer worden uitgereikt. Het Oranje Kruis
voorziet hier niet meer in. Deze is vervangen in een jubileum van 10 jaar.
11) Sluiting:
Harald sluit de vergadering om 20.50.
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Agendapunt 4: Jaarverslag 2018-2019
JAARVERSLAG 2018-2019
Het bestuur is 4 maal bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn aan de
orde geweest:









Invulling secretariaat. Eveline de Vries heeft haar aangemeld voor de
functie van secretaris. Zij zal meelopen om het reilen en zeilen van het
secretariaat mee te maken.
Invulling vacature voorzitter en dienstencoördinator
Zoektocht naar nieuwe kaderinstructeur is nog niet geslaagd.
Er zijn twee beginnerscursussen geweest. In de cursus van het najaar
hebben medewerkers van het Huis van Renkum collectief meegedaan.
De ledenadministratie van KNV EHBO wordt omgezet naar een ander
systeem. Dit heeft weinig gevolgen voor onze vereniging.
Donatie Mevr. Ter Wisch.
Jeugd EHBO: 4 scholen lesgegeven met behulp van het nieuwe lespakket.
Oranje koffers worden niet meer gebruikt bij herhalingslessen. De tassen
voor de dienstverlening zijn opnieuw ingedeeld.

Kijken we naar wat er gerealiseerd is uit het beleidsplan 2018-2019 dan kunnen
we het volgende opmerken:
De volgende punten is uitgevoerd of aan voldaan: 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8d,
9a, 9b en 10.
Samenvatting:
 Er zijn 2 beginnerscursussen gestart met 20 personen onder leiding van
Jorien Traas. 3 cursisten zijn niet geslaagd. Er is geen samenwerking
geweest met de andere verenigingen uit onze gemeente.
 Er is foldermateriaal op diverse plaatsen in Oosterbeek verspreid.
Onbekend is dat dit tot extra cursisten heeft geleid. De vereniging heeft
zich laten zien op de kerstmarkt in Oosterbeek.
 Van de opfristoets, competentietoets is geen gebruik gemaakt. Er is
niemand opgeroepen voor de competentietoets. De modules bij
evenementen of sport zijn niet aangeboden.
 Er is geen enquête gehouden en staat gepland voor dit seizoen.
Er hebben zich geen nieuwe jeugddocenten aangemeld.
 De dienstverlening loopt erg goed. Ook leden die dit seizoen zijn geslaagd,
draaien al enthousiast mee met de dienstverlening. Er wordt helaas nog te
weinig gedaan met foto’s van de dienstverlening op de internetsite om
dienstverlening te promoten. Wel moet hier in het kader van de nieuwe
privacywetgeving voorzichtig mee omgegaan worden.
 Er heeft niemand gemeld voor een cursus LOTUS.
 De PR van onze vereniging is dit jaar gehandhaafd. Dankzij Patrick
Apenhorst is de internetsite up-to-date gebleven en onze Facebooksite
wordt zo nu en dan voorzien van nieuwtjes. Door tijdgebrek is het niet
gelukt om nieuwsbrieven rond te sturen.
Achter de schermen
Het bestuur wil vanaf deze plaats weer alle harde werkers van harte dank zeggen
voor hun inzet.
Het aantal leden per 1 september 2019 is 103.
Er zijn 40 verlengingen aangevraagd.
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Agendapunt 5: Beleidsplan 2019-2020
1. BEGINNERSCURSUS:
a. 1 cursus met minimaal 6 personen; eventueel in samenwerking
met EHBO vereniging Doorwerth/Renkum-Heelsum
b. werving middels folders en affiches via uitgeverij BDU; onze
doelgroepen zijn ouders van basisschoolleerlingen en sporters
- werving via de website
- werving via de site van hulpnaongeval
2. HERHALINGSCURSUS:
a. 12 avonden organiseren in twee parallel verlopende groepen
b. uitgaan van competentie gericht werken
c. aanbod van “opfristoets” voor diegene die lesavonden onvoldoende
kunnen volgen
d. oproep “competentietoets” voor diegene die onvoldoende
lesavonden hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor
verlenging diploma
e. module "ehbo bij evenementen" aanbieden aan die leden die ehbo
dienst verlenen
3. REANIMATIE/AED:
a. blijven organiseren van bls/aed cursussen in samenwerking met
SRHV
b. voldoen aan de eisen gesteld door de Reanimatieraad en de
Hartstichting.
c. verlenging convenant Partner van de Hartstsichting
d. folderen van cursusaanbod in een straal van 500 meter rond een
geplaatste AED, waar nog geen opgeleide AED-bedieners bekend
zijn.
4. JEUGD EHBO LESSEN:
a. de jeugddocenten ondersteunen in:
- mogelijkheid onderzoeken om de jeugddocenten te
ondersteunen in didactisch en organisatorisch opzicht
- dringend verzoek doen aan klasdocenten om bij de EHBO
les aanwezig te blijven
- adviseren aan klasdocenten om groepen zodanig “klein” te
houden dat praktijk EHBO goed mogelijk is
b. de jeugddocenten ondersteunen in praktische zin:
- verzorgen (les-)materiaal
- financiële administratie
- verzorgen onkostenvergoeding docenten
- contacten met de scholen
c. docenten zorgen voor:
- contact met scholen
- regelen examens
- beheer (les-)materiaal
d. werven van nieuwe jeugddocenten.
e. het bestuur zal zich inzetten voor het behoud van de jeugdlessen
op de basisscholen te Oosterbeek.

7

5. LOTUS:
a. mogelijkheid open houden tot volgen van een cursus door leden
van de vereniging
6. DIENSTVERLENING:
a. bestand van het aantal dienstdoende leden vergroten door:
- bij beginnerscursus lijst meegeven met voorbeelden van
diensten
- foto’s en tekst op website over gedane diensten
- “stage” voor aspirant dienstverleners
- in lesavond aandacht voor hoe dienst te verlenen bij
evenementen
b. zorg dragen voor relevante uitrusting
7. ACCOMMODATIE en MATERIAAL:
a. materiaalkast up to date houden
8. PR:
a.
b.
c.
d.

website actueel houden
website uitbreiden met foto’s en artikelen
contact met pers
folders/affiche nieuwe beginnerscursus

9. KADER:
a. mogelijkheid bieden tot (bij- en na)scholing
b. mogelijkheid bieden actueel houden van verbijzonderingen (cq
modules)
10. ADMINISTRATIE:
a. bijhouden van een digitaal archief
11. BESTUURSAMENSTELLING:
a. continuering samenstelling bestuur vereniging

Agendapunt 6: Verslag materiaal- en dienstencommissariaat
Materiaalcommissariaat:
Het afgelopen seizoen is de indeling van de HV-tassen, AED-tassen en de koffers
verder geoptimaliseerd. Nu hebben alle HV-tassen dezelfde indeling. Dit geldt ook
voor de koffers en da AED-tassen.
Met behulp van de kaarten die in de tassen en de koffers zitten kan iedereen nu
snel vinden wat waar opgeborgen is. Over het algemeen zijn hier positieve
reacties gekomen. Gelukkig zijn er ook puntjes van kritiek. Dat betekent dat er
nagedacht wordt over de indeling. Het is niet zo dat een voorstel tot verandering
direct doorgevoerd wordt, maar dat betekent zeker niet dat er niet wat mee
gedaan wordt.
Helaas moeten we constateren dat niet iedereen zorgvuldig met het materiaal
omgaat. Het komt nogal eens voor dat tijdens een inzet materialen van plaats
veranderen in de koffer of de tas.
Doordat materialen niet op de juiste plek teruggeplaatst worden, is er extra veel
tijd nodig om de indeling weer op orde te brengen.
In het komende seizoen zal hieraan extra aandacht gegeven worden bij de
materiaal uitgifte.

8

Door wijzigingen bij de ReVaBo, zijn wij de opslagruimte bij de wc kwijtgeraakt.
Hierdoor is het materialen hok overvol geraakt. Dit levert veel ongemak op.
Inmiddels is de rolstoel bij een collega ondergebracht. De ruimte waar de jassen
hangen zal door de ReVaBo aangepast worden. Hierdoor hopen we meer ruimte
te krijgen, zodat er een beter werkbare situatie zal ontstaan. We zullen echter
nog moeten bekijken hoe we de beschikbare ruimte beter kunnen benutten.
Komend seizoen zal er gekeken worden naar verbeteringen voor de aanhanger.
Er wordt bekeken hoe we de kleine materialen beter kunnen opbergen in de
aanhanger. Verder wordt er gekeken naar nieuwe verlichting voor de tenten. De
grote lichtbakken die we nu hebben zijn erg gevoelig voor beschadiging en
zouden vervangen moeten worden door kleinere verlichting armaturen.
Ook zal er nieuw materiaal moeten komen voor het vastzetten van de stoelen en
de tafels. Mogelijk zal de kleine tent ook in de aanhanger opgeborgen worden.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, schroom deze niet te stellen.
Dienstencommissariaat:
Wederom een goed jaar gedraaid met veel diensten, weer meer dan voorgaand
seizoen.
Er zijn weer leuke evenementen geweest, ook meerdaagse evenementen.
We hebben veel diensten gedraaid niet alleen in de gemeente Renkum maar ook
in Wageningen, Arnhem en Ede.
In de bijlage zie je wat voor soort diensten er dit seizoen geweest zijn. Hier zitten
veel diensten bij die jaarlijks terugkomen.
We zijn ook erg blij met de nieuwe aanmeldingen om diensten mee te draaien.
Deze mensen hebben een frisse en kritische blik, wat we erg waarderen.
Via deze weg willen we alle EHBO-ers die zich het afgelopen seizoen hebben
ingezet hartelijk danken voor hun vrije tijd en inzet of het nu grote of kleine
diensten zijn.
Hebben jullie vragen of opmerkingen of suggesties dan horen we het graag.
GRAAG JULLIE AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:
Vanaf het seizoen 2018-2019 zijn we de diensten anders gaan regelen
zoals jullie gemerkt hebben.
We sturen nu een mail rond met de diensten die op dat moment bekend
zijn.
Er wordt gelukkig wel op gereageerd maar nog lang niet voldoende om
de diensten vol te krijgen.
Vandaar dat je regelmatig dezelfde mensen bij de verschillende diensten
ziet.
Dus toch onze vraag goed te kijken of je er diensten tussen ziet staan die
je wilt draaien en op de mail te reageren om je op te geven bij Chris.
Vind je het leuk om dienst te doen dan mag je zelf na 18.00 uur bellen
met het telefoon nummer van de vereniging 06-33721769 en dus niet
naar het privénummer van Chris.
De jassen en polo’s zijn ook weer gewassen met grote dank aan Marian. Doordat
er meerdere grotere evenementen zijn geweest over meerdere dagen is Marian
hier erg druk mee geweest.
Tevens heeft Marian weer gezorgd voor een attentie bij ziekten en geboortes. Er
zijn ook veel verschillende soorten kaarten verstuurd dit jaar, zoals geboorte-,
beterschaps-, en condoleancekaarten.
Chris en Paulien
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Jaaroverzicht dienstencommissie - periode 01-08-2018 - 31-07-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
Kinderdorp 2018
Edese 2 Daagse
Food & Goodies
Airborne Music Night sponsoring
Oosterbeek in Beweging markt tijdens Airborne
Sportdag Verburgt-Molhuysen Staete
Mudsweattrail / Freedomtrail
Fietstocht
Gemeente en Zorgmarathon
Taptoe sponsoring
Elden Ontmoet in Arnhem
Oogstfeest Kasteel Doorwerth
Beurs Ouders Natuurlijk wintereditie
Jaarfeest Tendens vakanties
Oud en Tiek
Sinterklaasoptocht sponsoring

17 food & Goodies fair
SWU Thymos sportevenement Battle of the
18 studies
19 Kerstmarkt Oosterbeek
20 Kerstviering KBO
21 100 jarig bestaan OIJV
22 Kaarslichtjes op de Airborne Begraafplaats
23 Opening van het pop-up plein in Doorwerth
24 SWU Thymos sportevenement
25 Concert in de kerk Renkum
26 SWU Thymos sportevenement
27 SWU Thymos sportevenement
28 Voorjaarstoernooi
29 Tendens trainingsdag reisbegeleiding
30 O.D.I.O. demo en instuif
31 Koningsspelen Renkum
32 SWU Thymos sportevenement
33 Koningsnacht Oosterbeek
34 Koningsdag Oosterbeek
35 Koningsdag Doorwerth
36 4 mei herdenking sponsoring
37 Dagje Uit ouderenbond oosterbeek
38 Fietstocht Gran Fondo Rosa
39 Stuwwalloop
40 Brocante markt
41 Familiefestival fiesta
42 Biothlon
43 De Rode Loper Markt in de Steenstraat in Arnhem
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Datum
13 en 14 augustus 2018
24 en 25 augustus 2018
26 augustus 2018
31 augustus 2018
1 september 2018
4 september 2018
8 september 2018
14 september 2018
20 en 21 september 2018
22 september 2018
22 september 2018
30 september 2018
3 november 2018
3 november 2018
18 november 2018
24 november 2018
25 november 2018

Dagdelen
2,5
6
1,5
2
2
1
4
3
9
3
2
1,5
2
1,5
1,25
1
1,5

29 november 2018

1

16 december 2018
20 december 2018
22 december 2018
24 december 2018
16 februari 2019
5 maart 2019
23 maart 2019
27 maart 2019
5 april 2019
5 april 2019
6 april 2019
12 april 2019
12 april 2019
16 april 2019
26 april 2019
27 april 2019
27 april 2019
4 mei 2019
14 mei 2019
19 mei 2019
25 mei 2019
25 mei 2019
26 mei 2019
1 juni 2019
2 juni 2019

4
1
2
1
1
1
1
1
1
5,5
1
0,5
1,5
1
1
2,5
1
0,5
2
4
8
1,5
1,5
4
4

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

MHCO familiehockeytoernooi
MHCO jongste jeugd toernooi
Beurs Ouders Natuurlijk Voorjaarseditie
Mudsweattrail tours Rhenen
Muziekspektakel Bij Airborne Museum sponsoring
SWU Thymos sportnacht
Pupillenkamp
Koninklijke Harmonie parkconcert
De Airborne Run
Mont Martre Markt
O.D.I.O clubkampioenschappen
Schietsport Totaal
Poort van Doorwerth Zomerspelen
REVABO landelijke metseldagen
Festival Onzichtbaar landschap
Windmill Cup
Assistentie vanuit onze EHBO vereniging
Airborne Wandeltocht
Airborne Herdenkingen

9 juni 2019
15 juni 2019
15 juni 2019
15 juni 2019
15 juni 2019
20 juni 2019
22 juni 2019
22 juni 2019
23 juni 2019
23 juni 2019
29 juni 2019
29 juni 2019
29 juni 2019
10 - 11- 12 juni 2019
29 en 30 juni 2019
13 t/m 20 jul1 2019

september
september

Agendapunt 7: Financiën
De begroting voor 2019-2020 is in evenwicht.
De financiële positie van de vereniging is gezond en is zodanig, dat wanneer er
onverhoopt tegenvallers zijn, onze financiële buffer groot genoeg dit op te
vangen. De contributie hoeft dan ook dit jaar niet aangepast te worden.
De balans 2018-2019 en begroting 2019-2020 zijn beschikbaar op de
jaarvergadering.
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2
1,5
2,25
2
1
1
2
1,25
1
2
1,5
3
2
4
5
veel

Agendapunt 8: Bestuursmutaties
Volgens het rooster van aftreden is de zittingstermijn van de voorzitter
verstreken. Harald van Schayk stelt zich niet herkiesbaar voor de volgende
termijn. Wij zoeken dus een kandidaat voor de functie voorzitter.
Voor de functie van secretaris heeft Eveline de Vries haar kandidaat gesteld. Zij
heeft in het afgelopen jaar al meegelopen met Sytske. En Sytske zal haar in de
komende tijd blijven ondersteunen. Wel blijft Sytske op de achtergrond (als een
taak zonder bestuursverantwoordelijkheid) de ledenadministratie voorlopig
blijven doen.
De zittingstermijn van de secretaris is vorig jaar verstreken. Sytske Sipkema
heeft haar toen niet herkiesbaar gesteld. Echter is er nog niet een nieuwe
secretaris tot het bestuur toegetreden. Wij zijn met spoed op zoek naar een
secretaris.
Ook Chris Hesseling heeft aangegeven het rustiger aan te gaan doen. Dus ook
voor hem zoeken we een vervanger. Voorlopig blijft Chris nog wel de diensten
regelen.
Gerard de Vrught heeft inmiddels het materiaalbeheer overgenomen. Hij is
toegetreden tot het bestuur.
Marian Hesseling heeft aangegeven haar functie te willen blijven uitvoeren.
Het bestuur stelt de volgende samenstelling voor :
voorzitter
(vacant)
secretaris
Eveline de Vries
penningmeester
Bert ten Haaf
lid van bestuur/ diensten
Chris Hesseling
lid van bestuur/ algemeen
Marian Hesseling
lid van bestuur/ materialen
Gerard de Vrught
De taak van vice-voorzitter wordt indien nodig uitgevoerd door Bert en de taak
van de 2e penningmeester door de voorzitter. In het afgelopen jaar is dit niet
noodzakelijk gebleken.
Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk een half uur voor de
vergadering schriftelijk worden ingediend.
Taken zonder bestuursverantwoordelijkheid :
Dienstencommissariaat facturering
Paulien Versteeg
PR(Internetsite/Facebook)
Patrick Apenhorst

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oosterbeek
Partner van de Hartstichting
Ereleden

Grė Luursema
Hennie Rozeboom
Hennie Hoogeveen

Dr C.B. Tilanusonderscheiding

Frits Miedema
Maria van Beek

Lid van bijzondere verdiensten

Chris Hesseling
Oosterbeek, oktober 2019
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