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Beste leden 

 

Het is weer even geleden, dat jullie een 

nieuwsbrief hebben ontvangen. Daarom 

deze nieuwsbrief met nieuwe 

wetenswaardigheden.  

======================== 

 

BESTUURSZAKEN 

 

Om goed op de hoogte te zijn, worden 

vanuit de bestuursvergaderingen 

verkorte verslagen gemaakt, die te 

vinden zijn op onze website onder het 

kopje “algemeen vereniging”.  

Door het bestuur wordt geadviseerd om 

dit regelmatig te lezen, zodat je goed op 

de hoogte bent van de ontwikkelingen 

binnen de vereniging.  

 

=========================  

 

CONTRIBUTIE  

 

In de algemene ledenvergadering is op 

maandag 21 maart 2016 het besluit 

genomen dat de vereniging vanaf 2017 

twee soorten contributie kent, namelijk 

een A en een B bedrag. Mensen die 

minimaal twee dagdelen helpen bij 

evenementen betalen het lage bedrag en 

de anderen de verhoogde contributie om 

op die manier een bijdrage te leveren 

aan de onkosten van de vereniging. De 

anderen halen geld binnen door de 

evenementen. Hiertoe is artikel vijf van 

het huishoudelijk reglement aangepast.  

 

 

 

Gedragsregel 

 

In de algemene ledenvergadering is ook 

artikel 21 van het huishoudelijk 

reglement aangepast. Daarin is 

opgenomen, dat mensen van een nieuwe 

EHBO cursus zich verplichten om 

minimaal te helpen bij een evenement, 

om op die manier daarmee kennis te 

maken en ervaring op te doen. Verder is 

er een gedragsregel opgenomen om 

goed om te gaan met jongeren.  

 

==================== =====  

 

Kwaliteitsgroep 

 

Aan de nieuwe cursisten is gevraagd om 

eens met een frisse blik te gaan kijken 

naar onze organisatie. Wat gaat goed en 

wat kan beter. Hoe krijgen we nieuwe 

bestuurders en jonge mensen binnen de 

vereniging actief. Eind 2016 is gevraagd 

om met voorstellen te komen.  

 

=========================  

 

EHBO ‘er van het jaar 2015 

 

 
 

 

Vanaf 2015 is het bestuur begonnen met 

het instellen van Eerste Hulpverlener van 

het jaar. Er zijn enkele criteria opgesteld 



waar aan voldaan moet worden, zoals 

het helpen bij evenementen.  

 

Dit jaar is Johan Vriends door het 

bestuur benoemd. We feliciteren hem 

met deze titel.  

 

=========================  

 

Nieuwe leden  

 

Het afgelopen seizoen hebben tien 

mensen hun EHBO opleiding gevolgd. 

Helaas kon één kandidaat niet bij het 

examen aanwezig zijn, vanwege privé 

omstandigheden. Op de jaarvergadering 

kon door de kaderinstructeur Ann 

Hensen aan negen blijde mensen hun 

diploma worden overhandigd. Van de 

materiaal man Leo, mocht men een goed 

gevuld EHBO tasje ontvangen. We 

wensen hen veel succes als Eerste 

Hulpverlener en zij zullen komend 

seizoen allen minimaal één evenement 

doen, omdat dit vanaf nu is afgesproken 

bij het gaan volgen een EHBO opleiding.  

Op die manier kan men kennis maken 

met de EHBO in de praktijk en mogelijk 

gaat dit naar meer smaken.  

 

 
 

Onze geslaagden met Ann.  

 

=========================  

 

Seizoen 2016 / 2017 

 

Het bestuur heeft gekeken naar hoeveel 

lesavonden in het nieuwe seizoen nodig 

zijn. We komen dan uit op ongeveer 

zeventig avonden. Er zijn maar 40 

werkbare weken, dus zouden we twee 

avonden per week met EHBO bezig zijn, 

met daarbij nog elke maand een 

bestuursvergadering. Dit is wel een zeer 

zware belasting. Bestuur gaat nu met 

kaderleden kijken hoe we dit het beste 

kunnen gaan invullen.  

 

=========================  

 

Overleg organisaties 

 

Op woensdag 20 april vind overleg plaats 

met alle organisaties waar wij eerste 

hulp bij verlenen. We willen enkele 

zaken afstemmen en ook onze 

voorwaarden introduceren. Zodra dit 

overleg is geweest, zullen deze 

voorwaarden op de website geplaatst 

worden.  

 

=========================  

 

Overleg hulpverleners 

 

Op donderdag 14 april zijn alle bij het 

bestuur bekend zijnde hulpverleners 

uitgenodigd voor overleg. Mocht u niet 

zijn uitgenodigd en toch bij evenementen 

helpen, neem dan contact op met het 

secretariaat.  

 

=========================  

 

 
 

 

Een impressie van onze algemene 

ledenvergadering.  

 

 

 

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl 

of meer van onze vereniging lezen: 

Web-site:       www.ehbo-zundert.nl 
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