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Van de voorzitter: 

 

Voor jullie ligt het jaarverslag 2021-2022. Een heel bijzonder jaar, waarin we 

eindelijk weer eens bij elkaar kwamen voor de lessen. Maar ook een jaar waarin 

ik, na ruim 35 jaar, besloten heb mijn instructeur-zijn heb opgegeven. Een 

jongere garde mag het gaan overnemen en ik ben dan ook blij dat Jorien dat wil 

gaan doen. 

Het was ook een jaar waarin we weer diensten mochten gaan draaien. En 

gelukkig kwamen ze weer, maar wat kost het Paulien een moeite om ze rond te 

krijgen. Helaas vaak door dezelfde leden. Kijk eens wat je hierin kunt betekenen. 

Vind je het een beetje eng, geef dat dan aan en dan koppelen we je aan een 

ervaren iemand. Ook een deel van een dienst is altijd mogelijk, geef dat door aan 

Paulien en het wordt geregeld. 

Het was ook het jaar waarin we weer (eigenlijk nog steeds) op zoek gingen naar 

nieuwe bestuursleden. We zoeken nog steeds een voorzitter, een secretaris en 

iemand voor de dienstverlening. En het mag natuurlijk zowel een man als een 

vrouw zijn! Het kan toch niet zo zijn, dat deze mooie vereniging na ruim 80 jaar 

(!) er mee moet gaan stoppen, omdat er geen bestuursleden zijn. Denk er nog 

eens over na en vraag eens bij het huidige bestuur. Het is echt geen dagtaak en 

samen sta je sterk! Dus lijkt het je iets, meld je aan! 

Het was ook het jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van ons oud-lid 

en oud-instructeur Piet Reuselaars. Na een afnemende gezondheid overleed hij 

afgelopen mei. Ook hebben wij  afscheid moeten nemen van ons oudste lid en 

tevens erelid van onze vereniging, Gé Luursema. Jarenlang was ze een  trouw 

bezoekster van onze jaarvergadering en altijd nieuwsgierig naar het wel en wee 

van onze vereniging. Zij overleed in juli van dit jaar.  

Mogen zij beiden rusten in vrede. 

 

Hopelijk tot ziens op de jaarvergadering of één van de oefenavonden of bij een 

dienst. 

 

Frits Miedema 

Voorzitter a.i. 
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Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oosterbeek 
Partner van de Hartstichting 

Secr. Rosendaalselaan 12 

 6891 DC  Rozendaal 

 mail: secretariaat@ehbo-oosterbeek.nl 

 web :www.ehbo-oosterbeek.nl 

 

 

 

Algemene  Ledenvergadering: 
 

Woensdag 2 november 2022 om 20.00 uur 
 

ReVaBo, Pastoor Bruggemanlaan 33a, Oosterbeek 

 
 

AGENDA 
 
 

1. Opening 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 28 oktober 2021 

4. Jaarverslag 2021-2022 c.q. beleidsplan 2021-2022 en wat daarvan 

gerealiseerd is 

5. Presentatie beleidsplan 2022-2023 

6. Verslag materiaal – en dienstencommissariaat 

7. Financiën 

a. Balans 2021-2022 

b. Verslag kascommissie 

c. Begroting 2022-2023 

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. 

  

 

 
Namens het bestuur 

 

Eveline de Vries 

secretaris 

 

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

 
 

Notulen jaarvergadering KNV EHBO Oosterbeek 
 

Datum: 28 oktober 2021 20:00 

Plaats:  ReVaBo; Oosterbeek 

 

1) Opening: 

Voorzitter Frits Miedema a.i. opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. Er zijn 19 leden aanwezig. Het bestuur betreurt de lage opkomst.  

   

2) Mededelingen/ Ingekomen stukken: 

a) De volgende leden hebben zich afgemeld: Erik Schüssler, Dave van de Brul en 

Eveline de Vries. Sytske zal daarom de notulen opmaken van deze vergadering.     

b) Bijzondere mededeling. Met alle aanwezigen in deze vergadering hebben we een 

minuut stil gestaan bij het overlijden van Henny Hoogeveen en Rolf van der Voort. 

Henny is jarenlang actief geweest voor de vereniging. Ze heeft veel diensten 

gedaan namens onze vereniging en ook wist ze als LOTUS (met humor) ons te 

laten merken hoe het wel moest. 

Rolf van der Voort heeft een paar jaar geleden zijn EHBO diploma bij ons gehaald 

en was daarna regelmatig bij de herhalingslessen aanwezig.  

c) Het secretariaat gaat over naar een ander adres. Het adres en telefoonnummer 

van Sytske is niet langer beschikbaar voor de EHBO vereniging. Het nieuwe adres 

zal te zien zijn op de correspondentie vanuit de vereniging.  

 

3) Notulen jaarvergadering 28 oktober 2020: 

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 vorige vergadering is schriftelijk gehouden, vanwege corona. De notulen worden 

doorgelopen per pagina. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. De notulen zijn 

hiermee vastgesteld.  

 

4) Jaarverslag 2020-2021: 

Op het jaarverslag zijn geen opmerkingen.  

 

5) Beleidsplan 2021-2022: 

Er is nader uitgelegd dat we dit jaar een proef doen om de EHBO met 2 lessen te 

proberen. Hiermee kunnen we in kleinere groepen de gehele stof aanbieden. 

Iedereen wordt geacht beide lessen te volgen. Als dit goed voldoet, blijft dit 

misschien zo.    

 

6) Verslag materiaal- en dienstencommissariaat. 

a) Anton de Roos is gestopt met het dienstencommissariaat. Chris helpt tijdelijk 

Paulien met het regelen van de diensten.  

b) Aan de leden wordt gevraagd om ook zo nu en dan een dienst te draaien. Dit is 

toch een financiële motor voor de vereniging. Helaas moeten we constateren dat 

het aantal leden dat diensten draait niet erg groot is en daardoor lastig is om de 

diensten in te vullen. Vaak zijn het dezelfde mensen die reageren, die ook nu op 

deze vergadering aanwezig zijn. Voor alle andere leden. Het is heel leerzaam en 

leuk om een dienst mee te lopen en je staat er nooit alleen voor.  

c) Er zijn dit jaar minder diensten gedraaid. Vele evenementen gingen niet door 

vanwege corona.  
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d) De voorzitter geeft complimenten voor Chris, Paulien en Gerard voor de goede 

organisatie van de dienstverlening en materiaalbeheer. Ook voor Marian 

complimenten voor het wassen van de EHBO-kleding.  

 

7) Financiën: 

a) Balans 2020-2021: 

De penningmeester neemt de Balans 2020-2021 door. Door corona zijn er minder 

diensten en daardoor minder inkomsten. Echter zijn er ook minder uitgaven. 

Derhalve sluiten we af met een tekort van €138,- welke ten laste is gekomen van 

de reservepot. Een contributieverhoging is nog niet aan de orde.    

b) Verslag Kascommissie: 

Jan Daniël Houthuijzen en Harm Bos hebben de kasboeken bij de penningmeester 

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

gecheckt alles klopte. Harm gaf aan dat de administratie zeer zorgvuldig is opgezet 

en nauwkeurig wordt bijgehouden. Complimenten voor de uitstekende 

boekhouding. Namens de kascommissie vragen Harm en Jan Daniël de vergadering 

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De decharge wordt door de 

vergadering unaniem met applaus verleend.  

c) Begroting 2021-2022: 

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

door Bert, omdat er niet wordt uitgegaan van een groei en de onzekerheid 

waarmee het aantal diensten gaan herstellen na corona.  

De begroting 2021-2022 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

d) Benoeming kascommissie: 

Jan Daniel en Harm, bedankt voor de kascommissie. Jan Daniel is bereid geweest 

een extra jaar in de kascommissie te zitten, omdat Frits is toegetreden tot het 

bestuur. 

We zoeken voor komend seizoen naast Harm Bos een nieuw lid en reserve-lid voor 

de kascommissie.  Maria van Beek geeft zich op als kascommissielid en Marian van 

Brakel als reserve kascommissielid. 

 

8) Bestuur mutaties/- verkiezing: 

a) Samenstelling van het  bestuur is als volgt: 

Voorzitter:  Frits Miedema a.i. 

Secretaris:    Eveline de Vries  

Penningmeester:   Bert ten Haaf 

Lid van bestuur: Vacant (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 

secretariaat   

 

Frits geeft aan dat het bestuur nu niet is, zoals het zou moeten zijn. Frits heeft 

aangegeven de voorzitterschap 1 jaar te gaan doen. Met corona, is het nu al een 

jaar langer. Is er iemand binnen de vereniging die het voorzitterschap op zich wil 

nemen? 

Voor het dienstencommissariaat zoeken we iemand die kan helpen met het 

invullen van de diensten. Je zoekt contact met de leden om diensten te draaien en 

hebt overleg met de opdrachtgevers m.b.t. de invulling van de dienst.  
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9) Rondvraag: 

Catherien vond het goed te zien dat onze EHBO leden ook aanwezig waren bij de 

vaccinaties.  

 

10) Jubilarissen: 

De volgende leden worden geëerd vanwege zijn/haar jubileum 

• Christien Reuselaars, Gerrit van Huet, Marijke Neef, Brigit Huls, speldje voor 

25 jaar EHBO’er. 

Harald en Chris kregen een bedankje vanwege afscheid van het bestuur.  

 

11) Sluiting: 

Frits sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

Agendapunt 4: Jaarverslag 2021-2022 
 
JAARVERSLAG 2021-2022 

 

Het bestuur is 4 maal bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn aan de 

orde geweest: 

 

- Elke vergadering komt het weer naar voren dat er bijna geen mensen te 

vinden zijn die diensten willen draaien, nu zijn het steeds dezelfde 

mensen. Ook mensen die wel hebben aangeven diensten te willen draaien 

reageren niet op de mails. We gaan de onkosten vergoeding die je krijgt 

naar 20 euro per dagdeel verhogen, we hopen dat hierdoor meer mensen 

een dienst willen draaien. 

- Beginnerscursus van Ritmiek Muziek is niet doorgegaan ivm faillissement. 

- De oude verbandmaterialen zijn vervangen door nieuwe, de tassen zijn 

dus weer up to date. De oude materialen zijn meegeven naar de Oekraïne. 

- Er moeten nog een paar herhalingslessen gepland worden voor de mensen 

die niet aanwezig waren bij de lessen. Het gaat om 2 EHBO lessen en 3 

reanimatie lessen. 

- Er waren wel aanmeldingen voor een beginnerscursus, maar door 

tijdgebrek van de instructrice kon er geen cursus gegeven worden. 

- Gerard gaat de opleiding voor kaderinstructeur doen. 

- De pasjes gaan alleen nog maar digitaal verstrekt worden. 

- Zowel Eveline als Sytske hebben aangegeven per aanstaande 

jaarvergadering te stoppen ivm privé omstandigheden. 

- We hebben ook nog mensen nodig voor; voorzitter en lid van bestuur 

diensten, Paulien kan dit niet alleen. 

- We hebben helaas afscheid moeten nemen van oud lid Piet Reuselaars en 

erelid Gé Luursema beiden zijn dit jaar overleden. 

- Frits en Chris gaan kijken voor nieuwe oefen AED’s 

- Aankomend seizoen moeten de leden 2 EHBO lessen volgen en 1 

reanimatie les, inschrijven via de site. We gaan aankomend seizoen heel 

streng worden als je je lessen niet hebt gevolgd wordt je diploma NIET 

verlengd. 

- Site moeten we weer up to date maken. 

- Patrick Apenhorst gaat het materiaalbeheer op zich nemen, daar zijn we 

heel blij mee!!! 

- Er is een nieuwe norm de veldnorm, dat is maar op een paar punten van 

toepassing op ons.  

- Er zijn te weinig aanmeldingen om een basiscursus te starten in 

september. 

- We zijn druk opzoek naar nieuwe bestuursleden, maar dit blijft een 

probleem!! 
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Kijken we naar wat er gerealiseerd is uit het beleidsplan 2021-2022 dan kunnen 

we het volgende opmerken: 

De volgende punten zijn uitgevoerd of is aan voldaan: 2a, 7, 8, 10a.  

Er is aan minder punten voldaan dan andere jaren, omdat dit jaar gedeeltelijk in 

het water is gevallen door corona. 

 

Samenvatting: 

- De herhalingslessen zijn uiteindelijk ondanks corona allemaal gegeven. 

- Er is geen nieuwe beginnerscursus gestart dit kon niet, omdat de 

instructrice met tijdgebrek zat.  

- De folders zijn wel uitgekomen maar niet verspreid ivm dat de 

beginnerscursus niet doorging door corona. 

- Ook zijn door corona geen jeugdlessen geven op scholen in de Gemeente 

Renkum. Tevens zijn de scholen niet zo enthousiast meer om EHBO-lessen 

te volgen voor hun leerlingen.  

- De diensten trekken weer aan, maar het is moeilijk om mensen te vinden 

om de diensten op te vullen. 

- Alle EHBO tassen zijn gecontroleerd en oud materiaal vervangen door 

nieuw. 

- Er zijn nieuwe batterijen in de AED’s gezet. 

- De website is helemaal vernieuwd, dit omdat er een virus inzat. 

 

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 2022 is 91 

Er zijn 49 verlengingen aangevraagd.  

 
 

Agendapunt 5: Beleidsplan 2022-2023 
 
 

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. 2 avonden EHBO en 1 avond reanimatie, inschrijven voor de lessen 

via de site en je bent verplicht om deze 3 avonden aanwezig te zijn 

om je diploma te behouden. 

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 
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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. 5 avonden reanimatie en 1 zaterdag ochtend waarbij indeling wordt 

gemaakt het is verplicht om deze avond aanwezig te zijn om je 

diploma te behouden. 

 

 

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. 

 

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 
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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. WBTR: 

a. Er is een nieuwe wet ingevoerd de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen) 

b. Het dagelijks bestuur is een aantal keer bij elkaar geweest om 

hierover te vergaderen, de statuten en het huishoudelijk 

regelement zijn grondig bekeken. 

c. De statuten en het huishoudelijk regelement zullen op een paar 

kleine punten aangepast moeten worden. Dit moet nog afgerond 

worden. 

d. Hierover worden jullie nog geïnformeerd en zal in een 

jaarvergadering besproken worden. 

12.  

BESTUURSAMENSTELLING: 

a. continuering samenstelling bestuur vereniging 

 

 
Agendapunt 6: Verslag materiaal- en dienstencommissariaat  

 
Materiaalbeheer: 

 

In het afgelopen jaar zijn de diensten weer wat toegenomen. Dit heeft er toe 

geleid dat er een controle is geweest op de houdbaarheidsdatum van de 

verbandmiddelen. 

Een aantal spullen bleken over de houdbaarheidsdatum te zijn en zijn vervangen. 

Binnenkort zal er een nieuwe controle komen. 

De aanhanger heeft een nieuw neuswiel gekregen, deze bleek kapot te zijn. Voor 

de mensen die de aanhanger meenemen controleer of het neuswiel goed 

opgedraaid is en vast zit. 

Er is bekeken of onze oefen AED’s aan vervanging toe zijn. Er zijn wat AED’s die 

een eigen leven lijken te leiden.  

De laatste tijd komen er tassen en koffers van een dienst terug die niet meer 

goed ingepakt zijn. 

Alles wat in een tas of koffer zit heeft een toegewezen plaats. Als spullen gebruikt 

zijn moeten deze direct na een inzet weer op de juiste plaats opgeborgen worden. 

Het komt voor dat spullen in een tas ontbreken en dat deze in een andere tas 

opduiken. Dit is niet de bedoeling. Het zou fijn zijn als de tassen terugkomen 

zoals je ze gekregen hebt.  

 

 

Dienstencommissariaat: 

 

Dit jaar mochten er weer meer evenementen georganiseerd worden en dat was ook te 

merken met de aanvragen voor de diensten.  Niet alleen uit de gemeente Renkum en 

Arnhem maar ook daarbuiten. 

Ook voor hen blijkt het erg lastig te zijn EHBO-ers te vinden. 

Totaal zijn er 39 diensten aangevraagd  waarvan 8 diensten geannuleerd zijn, vanwege 

Corona of door mij omdat ik geen mensen kon krijgen.  

  
Via de werkwijze: het versturen van mailtjes om je aan te melden loopt nog steeds niet 

optimaal. Vaak zijn het nog steeds dezelfde mensen die reageren.   

Ook heb ik bij hoge uitzondering gebeld, maar dat heeft ook weinig effect gehad. 
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Daarom het dringende verzoek om altijd een antwoord te geven op mijn mail of je nu wel 

of niet kunt. 

De bestuursleden vullen dan indien mogelijk deze diensten op wat niet de bedoeling is. 

Je kunt ook altijd overleggen over de lengte van de diensten of als je nog geen diensten 

gedraaid hebt dat je mee wilt lopen om te zien of het iets voor je is. 

 

Ik vind het zeer teleurstellend dat altijd dezelfde mensen reageren op mijn mail, waardoor 

het soms zeer moeilijk wordt om diensten gevuld te krijgen. 

Mocht daar het komende jaar geen verandering in komen dan zie ik mij genoodzaakt om 

mijn taken neer te leggen. 

Het kost mij namelijk teveel energie om elke keer voldoende mensen te krijgen voor 

diensten. Ondanks dat Chris op de achtergrond vaak aanwezig is om te ondersteunen. 

 

In een bestuursvergadering hebben we onlangs dan ook besloten om vanaf het nieuwe 

seizoen geen nieuwe diensten meer aan te nemen als deze buiten onze gemeente en 

gemeente Arnhem vallen.  

 

Via deze weg wil ik alle EHBO-ers die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet hartelijk 

danken voor hun vrije tijd en inzet. 

Hebben jullie vragen of opmerkingen of suggesties dan hoor ik het graag. 

 

We zijn nog steeds op zoek naar een coördinator voor de diensten om samen met mij 

(Paulien )te regelen. 

 

Dus nogmaals een oproep om je op te geven om dienst te draaien zodat de 

vereniging kan voortbestaan. 

 

Bedankje voor  Marian: 

Dit jaar zijn er gelukkig weer meer diensten geweest en heeft  Marian weer de polo’s 

gewassen.  

Ook heeft Marian weer gezorgd voor een attentie bij ziekten en geboortes. Er zijn 

ook weer verschillende soorten kaarten verstuurd dit jaar, zoals geboorte-, 

beterschaps-, en condoleancekaarten. 

Hartelijk dank daarvoor. 

 

Paulien 

 

  
Jaarverslag diensten 

    

 
periode 01-08-2021 –  
31-07-2022 

    

 
Organisatie/evenement Wanneer Aantal     

 
Naam Datum Dagdelen     

1 Het Park vertelt 21-aug-21 0 Oosterbeek afgelast Corona 

2 Airborne Music Night sponsoring 3-sep-21 0 Oosterbeek afgelast Corona 

3 Airborne Freedomtrail 11-sep-21 4 Arnhem-Oosterbeek   

4 Power of Sport fietstocht 17-sep-21 2 Hilversum   

5 White Ribbon Mile 25-sep-21 1 Oosterbeek   

6 Stuwwalloop 25-sep-21 6 Oosterbeek   

7 Fietstocht 1K Ride 3-okt-21 2,25 Oosterbeek   

8 Gemeente Renkum afd Veiligheid 
infomarkt 

11-okt-21 1 Oosterbeek   

9 Motortrial 17-okt-21 1 Arnhem   

10 Oud en Tiek Brocante en 
rommelmarkt 

14-nov-21 1 Oosterbeek   

11 SWU Thymos sport Battle of the 
associations 

23-nov-21 1 Wageningen geannuleerd 
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12 Oudejaars zaalvoetbaltoernooi  3 en 4 maart 2022 4 Renkum   

13 SWU Thymos sportevenement 
/Ball+Stick 

29-mrt-22 1 Wageningen   

14 Sportdag Schuytgraaf basisschool 14-apr-22 1 Arnhem-zuid   

15 Voorjaarstoernooi  24-apr-22 2 Oosterbeek   

16 Koningsdag Oosterbeek 27-apr-22 6 Oosterbeek   

17 4 mei herdenking sponsoring 4-mei-22 0,5 Oosterbeek   

18 Tendens trainingsdag 
reisbegeleiding 

7-mei-22 0 Arnhem geannuleerd door  
mij  geen mensen 
beschikbaar 

19 Tributefestival Sweet Freedom 
Oosterbeek 

7-mei-22 0 Oosterbeek afgewezen door  
organisatie 

20 Gedenkpaal onthullen Mooiland 21-mei-22 1 Doorwerth   

21 Brocante markt 21-mei-22 1,5 Oosterbeek   

22 Fietstocht Gran Fondo Rosa 22-mei-22 5 Oosterbeek   

23 Sportdag leerlingen basisschool 24-mei-22 2 Arnhem- Zuid   

24 Open dag natuurbegraafplaats 
Koningsakker 

28-mei-22 2 Arnhem   

25 Stuwwalloop 28-mei-22 4 Oosterbeek   

26 Paaldanskampioenschap 4-jun-22 2 Wageningen   

27 Gastvrij Spijkerfeest Arnhem 
Steenstraat 

6-jun-22 0 Arnhem geanuleerd door mij  
te weinig mensen 

28 Biothlon 11-jun-22 0 Arnhem afgelast door  
organisatie 

29 Moens festival ( Beurs Ouders) 
Voorjaarseditie 

11-jun-22 2 Doorwerth   

30 SWU Thymos sportevenement 

/sportnacht 

16 op 17 juni 2022 2,25 Wageningen   

31 Playoffs Hockey 19-jun-22 0 arnhem afgelast door  
organisatie 

32 SRHV herdenking 

brandweermonument 

25-jun-22 1 Arnhem   

33 MHCO familiehockeytoernooi 26-jun-22 2 Oosterbeek   

34 Power of Sport fietstocht 1-jul-22 2 Hilversum   

35 100 jarig bestaan West Arnhemse 
Muziek Vereniging 

2-jul-22 1,5 Anrhem   

36 Fietstocht 1K Ride 3-jul-22 2,25 Oosterbeek   

37 O.D.I.O. clubkampioenschap 16-jul-22 2 Oosterbeek   

38 Jeugdkamp OTV 17-jul-22 1 Oosterbeek   

39 Interland jeugd Hockey 19-jul-22 1,5 Oosterbeek   
      

      

      

 
Assistentie vanuit onze  
EHBO vereniging 

    

 
Polar Bears  Maria van Beek            elk weekend     

 
NK             Maria van Beek   6 x   Ede 

 
Airborne Herdenkingen september       
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Agendapunt 7: Financiën 

 
De begroting voor 2021-2022 laat een tekort van € 800,00 zien. 

De oorzaak daarvan is de post afschrijving. Het grote bedrag van € 1.400,00 

wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de noodzakelijke aanschaf van tien 

oefen-AED’s met toebehoren. De meeste van de oude oefen-AED’s waren al een 

aantal jaren afgeschreven en het aantal storingen liep inmiddels zover op, dat het 

niet verantwoord geacht werd hiermee door te gaan. 

 

De financiële positie van de vereniging is echter 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 2021-2022, het overzicht van Baten en Lasten en begroting 2022-2023 

zijn beschikbaar op de jaarvergadering. 
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Verklaring  kascommissie 

 
 

Ondergetekende( n): 
 

 
De heer J.D. Houthuijzen en 

Mevrouw M.J. van Beek-Vinkenvleugel 
 

verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende 

op de boekhouding over de periode 1 augustus 2021 tot en me1t 31 
juli 2022 

en de balans per 31 juli 2022 
 

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 verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over de periode 1 augustus 2021 tot en 

met 31 juli 2022. 

 
 

 
 

Heelsum,   5 oktober  2022 
 

 
De heer J.D. Houthuijzen Mevrouw M.J. van Beek-Vinkenvleugel 
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Agendapunt 8: Bestuursmutaties 

 
Vanaf het komend seizoen zoeken we een nieuwe secretaris. Eveline stelt zich 

niet herkiesbaar.  

Ook Sytske gaat stoppen, zij zal het secretariaat niet kunnen overnemen.  

We zoeken iemand die het secretariaat kan overnemen. Eveline en Sytske zullen 

uiteraard helpen met de overdracht.  

 

Ook zoeken we nog steeds een voorzitter. Frits heeft aangegeven dit 1 jaar op te 

pakken en dit wegens corona 1 jaar te verlengen.  

 

De laatste jaren is het erg lastig mensen te vinden die een tijdje een 

bestuurstaak op zich willen nemen. De situatie is nu zo ernstig dat onze 

vereniging straks geen bestuur meer heeft en daarmee ook niet meer kan 

bestaan. Bij deze graag nogmaals. Stel je kandidaat en help onze vereniging weer 

verder.  

 

Het bestuur stelt de volgende samenstelling voor : 

voorzitter     (vacant) 

secretaris     (vacant) 

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.  

 

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)  

en ondersteuning materialen:  Patrick Apenhorst 

 

 

Kascommissie:    Jan Daniël Houthuijzen 

Maria van Beek 

Reserve lid kascommissie:   Marian van Brakel 

 

 

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oosterbeek 

Partner van de Hartstichting 

 

Ereleden:    Hennie Rozeboom     

Gé Luursema † 

      

 

Dr C.B. Tilanusonderscheiding  Frits Miedema 

     Maria van Beek 

 

Lid van bijzondere verdiensten Chris Hesseling 

 

Oosterbeek, oktober 2022 
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