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Van de voorzitter: 

 
Voor u ligt het jaarverslag van seizoen 2019-2020. Het laatste “van de voorzitter” 

van mijn hand. 2 jaar geleden heb ik tijdens de jaarvergadering aangegeven dat 

het tijd werd voor nieuwe mensen in het bestuur. Tot op heden heeft er nog 

niemand zijn/haar belangstelling getoond voor de functies die vacant zijn. (zie de 

nieuwsbrief die onlangs verstuurd is) 

Een seizoen waarin veel is gebeurd. Een seizoen met vooral veel mooie 

gebeurtenissen. Totdat Covid-19 het seizoen volledig stil legde. Alle diensten zijn 

vanaf half maart geannuleerd. De basiscursus is tijdelijk onderbroken, het 

examen hiervan geannuleerd, maar afgelopen maand gelukkig weer hervat. Op 

21 september 2020 heeft alsnog het examen plaats gevonden. Hier hebben 6 

mensen aan deelgenomen en zij zijn alle 6 geslaagd! Van harte gefeliciteerd! 

 

Helaas moesten we afscheid nemen van Hennie Hogeveen. Zij is na een kort 

ziekbed op 17 juli overleden. Wij zullen Hennie herinneren als een bevlogen 

EHBO-er en kundig lotus slachtoffer. Wij wensen haar familie veel sterkte. 

 

De dienstencommissie heeft tot de Lock down niet stil gezeten. Tot half maart 

2020 zijn behoorlijk wat mooie diensten gedraaid. Denk bijvoorbeeld aan de 

activiteiten rond 75 jaar vrijheid. In september 2019 was het behoorlijk druk met 

de Airborne herdenkingen. Helaas staan er voor 2020-2021 nog zeer weinig op de 

agenda. Wij danken onze opdrachtgevers voor het vertrouwen in onze vereniging 

en hopen dat zij ons in het voorjaar van 2021 weer zullen vragen voor hun 

activiteiten. Door de mooie en vele diensten die Chris en Paulien binnengehaald 

en gecoördineerd hebben was afgelopen seizoen, financieel gezien, ondanks 

Covid-19, 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 2019-2020 zijn 

er 40 diploma’s verlengd.  

Wij hebben voor 2020-2021 een uitdagend programma in elkaar gezet, maar 

aangepast volgens de richtlijnen van RIVM. Dit  programma is gebaseerd op het 

curriculum dat het Oranje Kruis voorschrijft. Wij danken Jorien Traas en Frits 

Miedema en de andere mensen die meegewerkt hebben om deze cursussen 

mogelijk te maken.  

 

Al enkele jaren kampt het bestuur met vacatures voor het secretariaat, 

voorzitter en dienstencoördinator.  

Tijdens de laatste jaarvergadering (2019) hebben de voorzitter en de 

dienstencoördinator aangekondigd hun functie neer te willen leggen. Zowel Chris 

als Harald hebben duidelijk aangegeven nog één seizoen te draaien. Wij stoppen 

met ingang van 28 oktober 2020 met het uitvoeren van onze taken als voorzitter 

en dienstencoördinator 

 

Conclusie: we hebben 2 vacante functies voor komende seizoenen.  1. Voorzitter 

en 2. Dienstencoördinator. 

Kortom heb je zin en tijd om een leuke functie binnen het bestuur uit te voeren of 

wil je informatie over deze functies neem dan actief deel aan de “schriftelijke” 

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 

 
28 oktober 2020 

 

ReVaBo, Pastoor Bruggemanlaan 33a, Oosterbeek 
Schriftelijke vergadering 

 
 

AGENDA 
 
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen ledenvergadering 30 oktober 2019 

4. Jaarverslag 2019-2020 c.q. beleidsplan 2019-2020 en wat 
daarvan gerealiseerd is 

5. Presentatie beleidsplan 2020-2021 
6. Verslag materiaal – en dienstencommissariaat 
7. Financiën 

a. Balans 2019-2020 
b. Verslag kascommissie 

c. Begroting 2020-2021 
d. Benoeming nieuwe kascommissie (lid en reserve lid) 

8. Bestuur mutaties/-verkiezing 

9. Rondvraag 
10. Jubilarissen 

11. Sluiting 
 

Met betrekking tot de agendapunten 3 t/m 6 wordt gevraagd 

aan de leden om deze punten van te voren door te lezen. U kunt 
u vragen schriftelijk indienen bij het secretariaat t/m 21 okt 

2020 en u zal ook schriftelijk antwoord ontvangen.  
  
Helaas moeten we door de geldende richtlijnen de vergadering een 

heel andere en vervelende wending geven we hopen op uw begrip 
hiervoor. 

 
 
Namens het bestuur 

 
Eveline de Vries 

secretaris 

 

mailto:secretariaat@ehbo-oosterbeek.nl
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Agendapunt 3: 

 
 

Notulen jaarvergadering KNV EHBO Oosterbeek 
 
Datum: 30 oktober 2019 20:00 

Plaats:  ReVaBo; Oosterbeek 

 

1) Opening: 

Voorzitter Harald van Schayk opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 

harte welkom. Er zijn 12 leden aanwezig. Het bestuur betreurt de lage opkomst.  

   

 

2) Mededelingen/ Ingekomen stukken: 

a) De volgende leden hebben zich afgemeld: Jorien Traas, Tessa Flipse, Erik 

Schüssler, Roel Janssen, Harm Bos.    

b) Er zijn een aantal wijzigen in het huurcontract met de ReVaBo. We mogen 1 keer 

per week gebruik maken van de zaal. Willen we meer gebruik maken worden daar 

extra kosten voor berekend. Daarom is er dit jaar ook 2 keer een mail uitgegaan 

met data voor de herhalingslessen.  

 

3) Notulen jaarvergadering 31 oktober 2018: 

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 2017-2018: 

Op het jaarverslag zijn geen opmerkingen.  

 

5) Beleidsplan 2018-2019: 

Er komt een reactie op het beleidsplan. Het beleidsplan is (bijna) hetzelfde als de 

jaren ervoor, conclusie het is niet gerealiseerd. Er staan terugkerende dingen in en 

blijven punt van aandacht.  

 

6) Verslag materiaal- en dienstencommissariaat. 

a) Er zitten na een dienst met regelmaat dingen op de verkeerde plek in de tas, dit 

kost Gerard heel veel tijd om alles weer op orde te krijgen. Let hierop!! Net als 

eerst pleisterstrips op te maken voordat er een nieuwe wordt gepakt. Geef het 

door als er iets mist of anders moet. 

b) Aantal diensten loopt goed en de facturering ook. In 2018-2019 zijn er 59 diensten 

gedraaid, voor 2019-2020 staan er al weer 23 diensten op de planning. We krijgen 

vaak complimenten van opdrachtgevers dat wij alles zo goed georganiseerd 

hebben. 

c) We zijn de diensten anders gaan regelen. Paulien had meer respons verwacht op 

de mail met de diensten, dit zou heel veel tijd schelen. Nu zijn het vaak ook 

dezelfde mensen die de diensten draaien. Reageer op de mail en bel Chris na 

18.00 op zijn mobiel van de vereniging. 

Maria van Beek geeft aan nooit mail te hebben ontvangen over de diensten, 

Paulien gaat dit aanpassen.  

d) De voorzitter geeft een grote compliment voor Chris, Paulien en Gerard voor de 

goede organisatie van de dienstverlening en materiaalbeheer. Er zijn dit jaar 

ontzettend veel diensten gedraaid. 
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7) Financiën: 

a) Balans 2018-2019: 

De penningmeester neemt de Balans 2018-2019 door. Alles is in evenwicht, we 

groeien in vermogen. Mede door een forse donatie hier is in begroting geen 

rekening mee gehouden. We staan stevig in de financiën, contributieverhoging is 

daarom ook zeker niet aan de orde, we hebben voldoende om alles te doen.   

b) Verslag Kascommissie: 

Maria van Beek en Jan Daniël Houthuijzen hebben de kasboeken bij de 

penningmeester doorgenomen. Zij hebben alles zeer kritisch bekeken en (digitale) 

bonnetjes gecheckt alles klopte. Alles ziet er goed en duidelijk verzorgd uit en ze 

geven de penningmeester een compliment voor een uitstekende 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 2019-2020: 

Er is een begroting gemaakt om te eindigen op 0. Dit wordt toegelicht door Bert 

met, er zijn veel zekerheden we groeien en krimpen niet.  

Frits heeft nog een opmerking dat de vakgroep onder de leden valt en dat dit in de 

begroting verkeerd staat. Bert licht dit toe dat dat de externe inkomsten zijn van 

Frits en dat vakgroep er niet bij had moeten staan. Huur van de ReVaBo gaat met 

iets meer dan 150 euro omhoog. 

De begroting 2019-2020 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

d) Benoeming kascommissie: 

Maria en Jan Daniel hartelijk dank voor de kascommissie. 

Maria heeft 3 keer de kascommissie gedaan en geeft het nu door aan Frits. Dus 

voor komend seizoen is de kascommissie: Jan-Daniël Houthuijzen en Frits 

Miedema, Harm Bos 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:    Eveline de Vries  

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:  Paulien Versteeg 

PR(Internetsite/Facebook)   Patrick Apenhorst 

Ledenadministratie en ondersteuning  Sytske Sipkema 

voor Eveline bij overnemen secretariaat    

 

9) Rondvraag: 

Jan Daniel geeft aan dat we ook bestuursleden kunnen aannemen van buitenaf. 

Paulien er staat nog een dienst open voor 16 nov van 21.00-1.00 bij de hockeyclub.  

 

10) Jubilarissen: 

De volgende leden worden geëerd vanwege zijn/haar jubileum 

• Harald van Schayk en Armand Verweij, speldje voor 25 jaar EHBO’er  

• Frits Miedema, speldje voor 50 jaar EHBO’er.  

Roel Janssen, Tessa Flipse, Willem Knaken (25) en Vincent Valkenburg (10) 

konden niet aanwezig zijn. Zij krijgen hun speldje thuis.  
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11) Sluiting: 

Harald sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 

 

 

Agendapunt 4: Jaarverslag 2019-2020 
 
JAARVERSLAG 2019-2020 

 

Het bestuur is 3 maal bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn aan de 

orde geweest: 

 

•    Invulling secretariaat. Eveline de Vries heeft taken van secretariaat 

overgenomen met daarbij nog ondersteuning van Sytske. Sytske doet 

het stuk ledenadministratie.  

•    Invulling vacature voorzitter en dienstencoördinator, het bestuur 

betreurt het erg dat er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld 

voor deze functies. We hebben echt met SPOED nieuwe bestuursleden 

nodig. 

•    Zoektocht naar nieuwe kaderinstructeur is nog niet geslaagd.  

•    Er is 1 beginnerscursus geweest deze is vroegtijdig afgebroken ivm met 

corona, deze is inmiddels weer gestart en het examen heeft 

plaatsgevonden op 21 sept. 

•    We hebben de taken van het bestuur op papier gezet en beter verdeeld, 

Bert heeft de taken van Harald overgenomen afgelopen jaar.  

•    De herhalingslessen EHBO/reanimatie zijn afgebroken wegens corona.  

•    Jeugd-EHBO; er was 1 school die zich had aangemeld voor jeugd-EHBO 

en 1 school voor reanimatie, dit is wegens corona niet doorgegaan.  

•    Er zijn nieuwe reanimatiepoppen aangeschaft. 

 

Kijken we naar wat er gerealiseerd is uit het beleidsplan 2019-2020 dan kunnen 

we het volgende opmerken: 

De volgende punten is uitgevoerd of aan voldaan: 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 6, 7, 

8a, 8b, 8d, 9a, 9b en 10. 

 

Samenvatting: 

•    Er is 1 beginnerscursus gestart met 7 personen welke vroegtijdig is 

afgebroken ivm corona, maar deze is weer op gestart en examen is 

geweest 21 sept geweest.  

•    De nieuwe folders komen nog, is allemaal uitgesteld wegens corona. 

•    De herhalingslessen en reanimatie zijn vroegtijdig gestopt ivm corona. 

•    Van de competentietoets is gebruik gemaakt. Er hebben zich zelf leden 

aangemeld en hebben dit als zeer prettig ervaren. 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. Er zouden weer 

jeugd-EHBO en reanimatie lessen gegeven worden welke helaas door 

corona niet door konden gaan.  

•    De dienstverlening liep erg goed waren veel aanvragen welke helaas 

door corona geannuleerd zijn.  

•    Dit jaar is de aanhanger opnieuw en beter ingericht, zijn de tenten 

voorzien van nieuwe en betere verlichting en zijn er een aantal nieuwe 

reanimatiepoppen aangeschaft. 

•    Er heeft zich niemand gemeld voor een cursus LOTUS of kader 

instructeur. 
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•    Dankzij Patrick Apenhorst is de internetsite up-to-date gebleven en onze 

Facebooksite wordt zo nu en dan voorzien van nieuwtjes. 

 

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 2020 is 99. 

Er zijn 33 verlengingen aangevraagd.  

 

 
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. 10 avonden EHBO waarbij aanmelden verplicht is. 1 les 

noodzakelijk. 

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. 

e. 10 avonden reanimatie waarbij aanmelden verplicht is. 1 les 

noodzakelijk. 

 

 

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 
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- 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. 

 

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. website actueel houden 

b. website uitbreiden met foto’s en artikelen 

c. contact met pers 

d. 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  

 
Materiaalbeheer: 

Nadat we de afgelopen jaren de indeling van de koffers en tassen hebben 

geoptimaliseerd, hebben we het afgelopen seizoen gewerkt aan de aanhanger en 

de inrichting van de tenten. 

De aanhanger heeft, met hulp van de ReVaBo, een wijziging van de indeling 

ondergaan. 

Hierdoor is het nu mogelijk om de trolley (die wij in bruikleen hebben van de 

politie sportvereniging) zodanig op te bergen dat deze niet meer in de weg ligt. 

Ook is het nu mogelijk om de spullen wat beter op te bergen. 
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De oude verlichting (De TL bakken) hebben we vervangen door nieuwe 

armaturen. 

Deze zijn kleiner en een stuk minder gevoelig voor beschadigingen. De 

lichtopbrengst is echter een stuk groter. 

Er zijn vier armaturen aangeschaft, dus twee voor elke tent. 

De armaturen kunnen met een verlengsnoer worden aangesloten. Dit is gedaan 

om het plaatsen van de armaturen eenvoudiger te maken omdat je geen 

slingerend snoer meer hebt. 

Er is een flinke hoeveelheid nieuwe reanimatie poppen aangeschaft ter 

vervanging van een aantal oude poppen. 

Tot slot hebben we in verband met corona wat aparte bestellingen moeten doen. 

Mondkapjes zijn nieuw, longen en gezichten voor de reanimatie poppen zijn extra 

aangeschaft.  

De ReVaBo heeft de ruimte waar de jassen hangen aangepast. Hierdoor kunnen 

we hier ook wat extra spullen opbergen. 

Een speciaal woord van dank aan Marian. Zij zorgt er niet alleen voor dat de 

kleding gewassen wordt, maar als er wat kapot is kunnen wij ook bij haar terecht. 

Zo heeft zij afgelopen seizoen een paar keer reparaties uitgevoerd aan tenten, 

tassen voor de tenten en een jas. 

 

 

Dienstencommissariaat: 

Het seizoen 2019-2020 was goed op gang gekomen en zijn er ook diensten gedraaid tot 

en met maart 2020. 

Via de nieuwe werkwijze: het versturen van mailtjes om je aan te melden lijkt redelijk te 

werken, alleen zijn het vaak wel dezelfde mensen die reageren. Dus de oproep blijft 

bestaan. Staat er iets leuks tussen meld je dan aan via de mail. 

 

Alleen toen brak het Corona virus uit. Alle diensten die al gepland stonden vanaf maart 

2020 zijn geannuleerd. 

Op het moment van dit schrijven ( september) komen er weer mondjesmaat aanvragen 

binnen. 

 

Vind je het leuk om dienst te doen dan mag je, zolang er nog geen 

opvolger is voor Chris reageren via de mail die Paulien stuurt. Dus niet 

meer via het telefoon nummer van de vereniging. Totdat we een opvolger 

hebben. 

Seizoen 2019-2020 

Vanaf 1 augustus  2019 tot en met maart 2020 hebben we een goed jaar 

gedraaid met veel diensten. 

Er zijn weer leuke evenementen geweest, ook meerdaagse evenementen. Er waren al veel 

diensten aangevraagd zoals je kunt zien in de lijst, maar er zijn er 24 geannuleerd 

vanwege Corona en de lijst was nog niet eens compleet. Als alles doorgegaan was dan 

zaten we over het aantal diensten van vorig jaar heen. 

 

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. 

 

Bedankje voor Chris: 

Via deze weg wil ik Chris dan ook hartelijk bedanken voor de jaren dat we samen het 

diensten commissariaat gedaan hebben en voor de fijne en prettige  samenwerking en ik 

zal de telefonische overleggen dan ook gaan missen. 

 

Dus nogmaals een oproep vind je het leuk en wil je dat de vereniging voldoende 

diensten blijft houden meld je dan aan om samen met Paulien dit voort te zetten. 

 

Bedankje voor  Marian: 

De jassen en polo’s zijn ook weer gewassen met grote dank aan Marian 



10 
 

Ook 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  

 

 

 

 Jaarverslag dienstencommissie 
  

 

 periode 01-08-2019 - 31-07-2020 
  

 

 Organisatie/evenement Wanneer Aantal   

 Naam Datum Dagdelen   

1 Kinderdorp 2019 12 &13 aug 19 2,5   

2 Buitenpoort Catering feest Hooijer 30-aug-19 2,25   

3 Het Park vertelt 31-aug-19 2   

4 Fietstocht 1K Ride 1-sep-19 4   

5 Airborne Music Night sponsoring 6-sep-19 2   

6 

Oosterbeek in Beweging markt  

Airborne 
7-sep-19 2 

  

7 Seniorenbond bijeenkomst 9-sep-19 1   

8 Videomapping Raadhuisplein  13 & 14 sept 19 2   

9 Airborne Freedomtrail 14-sep-19 4   

10 Ambtenaren en Zorgmarathon 19 & 20 sept  19 10   

11 Taptoe sponsoring 21-sep-19 3   

12 Arnhem 1944 Fellowship 22-sep-19 2   

13 Oogstfeest Kasteel Doorwerth 29-sep-20 1,5   

14 food & Goodies fair 29-sep-19 1,5   

15 Jaarfeest Tendens vakanties 2-nov-19 1,5   

16 SWU Thymos sport Battle of the studies 14-nov-19 1 geannuleerd 

17 Lustrumfeest MHCO 85 jaar 16-nov-19 1 geannuleerd 

18 Beurs Ouders Natuurlijk wintereditie 16-nov-19 2   

19 Sinterklaasoptocht Doorwerth 16-nov-19 1   

20 Oud en Tiek Brocante en rommelmarkt 17-nov-19 1,25   

21 

Sinterklaasoptocht Oosterbeek 

sponsoring 
23-nov-19 1 

  

22 Santarun Arnhem 13-dec-19 1   

23 Kerstmarkt Oosterbeek 15-dec-19 1,5   

24 Kerkdienst Doesburg 15-dec-19 1   

25 Kerstviering KBO 18-dec-19 1   

26 

Kaarslichtjes op de Airborne 

Begraafplaats 
24-dec-19 1 

  

27 Oudejaars zaalvoetbaltoernooi  30-dec-19 2,5   

28 

SWU Thymos sportevenement / 

Olympics 
27-mrt-20 1 

geannuleerd 

29 Voorjaarstoernooi Heelsum 10-apr-20 4 geannuleerd 

30 Tendens trainingsdag reisbegeleiding 18-apr-20 1 geannuleerd 

31 

SWU Thymos sportevenement 

/Ball+Stick 
21-apr-20 1 

geannuleerd 

32 Voorjaarstoernooi Oosterbeek 24-apr-20 2 geannuleerd 

33 Koningsnacht en Koningsdag Arnhem 26 & 27 april 20 5 geannuleerd 

34 Koningsnacht Oosterbeek 26-apr-20 1 geannuleerd 
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35 Koningsdag Oosterbeek 27-apr-20 2,5 geannuleerd 

36 Koningsdag Doorwerth 27-apr-20 1 geannuleerd 

37 4 mei herdenking sponsoring 4-mei-20 0,5 geannuleerd 

38 Bevrijdingsdag 5-mei-20 11 geannuleerd 

39 Lochems Mannenkoor Lustrum 6-mei-20 1 geannuleerd 

40 

SWU Thymos sportevenement 

/sportnacht 
14 & 15 mei 20 1 

geannuleerd 

41 Fietstocht Gran Fondo Rosa 17-mei-20 4 geannuleerd 

42 Dagje Uit ouderenbond oosterbeek 20-mei-20 2 geannuleerd 

43 Stuwwalloop 23-mei-20 8 geannuleerd 

44 Brocante markt 23-mei-20 1,5 geannuleerd 

45 Biothlon 6-jun-20 4 geannuleerd 

46 

Moens festival ( Beurs Ouders) 

Voorjaarseditie 
6-jun-20 2 

geannuleerd 

47 

Gastvrij Spijkerfeest Arnhem 

Steenstraat 
7-jun-20 4 

geannuleerd 

48 SRHV herdenking brandweermonument 20-jun-20 1 geannuleerd 

49 Poort van Doorwerth Zomerspelen 4-jul-20 2 geannuleerd 

Assistentie vanuit onze EHBO 

vereniging 

Polar Bears  Maria van Beek elk weekend 

NK    Maria van Beek 6 x 

Airborne Wandeltocht september 

Airborne Herdenkingen september 

Agendapunt 7: Financiën 

De begroting voor 2020-2021 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 2019-2020 en begroting 2020-2021 zijn op aanvraag beschikbaar. 

Toelichting Balans 

De post “Extern 2019-2020” betreft de contributie van de vakgroepleden, 

waarvan de afdracht als gevolg van de Corona-epedemie verlaat is. 

Overzicht Baten en Lasten 

Het Overzicht Baten en Lasten wijkt wat betreft de post  “Baten Extern” éénmalig 

af van de overzichten van vorige jaren en wel omdat in deze post een extra 

bedrag van € 525,00 opgenomen is. Dit bedrag betreft de contributie van de 

vakgroepleden, waarvan in het verleden verteld werd, dat de contributie die in 

juni/juli afgedragen werd voor het volgende verenigingsjaar was, terwijl dat voor 

het lopende jaar was. Het echte resultaat van het verenigingsjaar is zodoende 

eigenlijk € 51,81. De aanzienlijke groei van het vermogen zoals op de balans te 

zien is, is zodoende ook bijna geheel een boekhoudkundige groei. 

  



Verklaring kascommissie

Ondergetekende(n):

De heer J.D. Houthuijzen

en

De heer F.W. Miedema

verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de

boekhouding over de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020

en de balans per 31 juli 2020

van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oosterbeek

te Oosterbeek, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester de heer

L. ten Haaf, wonende te Heelsum décharge te veilenén voor het gevoerde

financiële beleid over de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 iuli 2020.

Heelsum, 16 september 2020

De heer J.D. Houthuijzen b-
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Agendapunt 8: Bestuursmutaties 
 
Harald van Schayk stelt zich niet herkiesbaar voor de volgende termijn. Wij 

zoeken dus een kandidaat voor de functie voorzitter. Harald legt zijn functie per 

seizoen 2020-2021 neer.  

 

Ook Chris Hesseling gaat stoppen met functie dienstcoördinator en legt per 

seizoen 2020-2021 zijn functie neer. 

 

Marian Hesseling heeft aangegeven haar functie te blijven uitvoeren. 

 

Het bestuur stelt de volgende samenstelling voor : 

voorzitter     (vacant) 

secretaris     Eveline de Vries 

penningmeester    Bert ten Haaf 

lid van bestuur/ diensten    (vacant) 

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. Bert heeft het afgelopen jaar taken 

van Harald overgenomen, omdat Harald het door drukte niet meer kon 

combineren met zijn werk. 

 

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 

Ledenadministratie     Sytske Sipkema  

 

Kascommissie:    Frits Miedema 

      Harm Bos 

      Reserve lid (vacant)  

 

 

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oosterbeek 

Partner van de Hartstichting 

 

Ereleden    Greet Luursema 

     Hennie Rozeboom 

     Hennie Hoogeveen † 

 

Dr C.B. Tilanusonderscheiding  Frits Miedema 

     Maria van Beek 

 

Lid van bijzondere verdiensten Chris Hesseling 

Oosterbeek, oktober 2020 


