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Afdeling Amsterdam-Oost
Secretariaat:
Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam
020 - 693 11 64

Uitnodiging tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING
van de afdeling Amsterdam-Oost
der Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp Bij Ongelukken
op 18 maart 2019
aanvang 20:00 uur
in het gebouw van Speeltuinvereniging Batavia
Tidorestraat 107 (onder de poort door)
1095 KS Amsterdam
020 - 6685920
Namens het bestuur,
W. Smeets
Secretaris
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Agenda Jaarvergadering
Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering 2018.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag secretaris over 2018.
Jaarrekening 2018 en verslag van de penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Begroting 2019.
Contributie 2020.
Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve.
Overzicht cursuswerk en verslag instructie.
Bestuursverkiezing. Mevrouw Schepens stelt zich verkiesbaar
voor 3 jaar. De heer Klaassen stelt zich herkiesbaar voor 3 jaar.
13. Jubilaris 50 jaar
14. Districtsvergadering Noord-Holland 20 april, te Oostzaan.
14.1. Het bestuur stelt voor de heren Klaassen en Standaar af te
vaardigen.
15. Algemene Ledenvergadering KNV EHBO 25 mei, te Hoorn.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Notulen algemene ledenvergadering 2018

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Koninklijke
Nederlandse EHBO-Vereniging Amsterdam-Oost dd 26 maart 2018
Aanwezige bestuursleden en kader: de heren F. Klaassen
(materiaalbeheerder, tweede penningmeester en beheerder website),
G. Pronk (penningmeester), R. Schurink (voorzitter), W. Smeets
(secretaris), S. Sneek (algemeen bestuurslid) en K. Standaar (tweede
secretaris en ledenadministrateur).
Aanwezige leden: 17, aanwezige ereleden: 1, aanwezige gasten: 5 (zie
presentielijst).
Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw R. Meijer, mevrouw
C. Sterk-Hoekstra van Eijsden, de heren T. v.d. Berg, S. Hooft en W.
van Oort.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle
aanwezigen welkom, met name de ereleden de heren Klaassen, Kuiper
en Pronk.
Hij verzoekt de aanwezigen de kaart te tekenen voor ons zieke lid Ton
v.d. Berg.
Vervolgens verzoekt hij de aanwezigen een minuut stilte in acht te
nemen ter nagedachtenis aan ons erelid mevrouw Mens, die eind 2017
is overleden.
2.
Vaststelling agenda
De voorzitter deelt mede dat aan agendapunt 12 (Bestuursverkiezing)
wordt toegevoegd 12a Jubilaris en dat aan agendapunt 13
(Districtsvergadering Noord-Holland) wordt toegevoegd
13a.Districtsjaarvergadering Noord-Holland, 20 april 2019. De
vergadering gaat akkoord met de vaststelling van de agenda.
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3.
Notulen ledenvergadering 2017
De notulen van de ledenvergadering 2017 worden goedgekeurd zoals
ze thans luiden.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
Brieven van mevrouw Schepens alsmede van de heren Pronk en
Standaar waarmee dezen zich kandidaat stellen als leden van het
bestuur.
Stukken voor de jaarvergadering van District Noord-Holland.
Afmeldingen van mevrouw R. Meijer, mevrouw C. Sterk-Hoekstra
van Eijsden en de heren T. v.d. Berg, S. Hooft en W. van Oort.
5.
Verslag secretaris over 2017
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen zijn over het
jaarverslag van de secretaris. Uit de zaal wordt gevraagd waar het
verschil in ledenaantal in het verslag van de secretaris en het verslag
van de instructie vandaan komt. De secretaris antwoordt dat dit het
gevolg is van een administratieve vergissing. De heer Standaar laat
weten dat het officiële aantal leden 59 bedraagt. Het verslag wordt
door de vergadering goedgekeurd.
6.
Jaarrekening 2017 en verslag van de penningmeester
De heer Schurink geeft het woord aan de penningmeester, de heer
Pronk, voor een toelichting op de financiële stukken. De heer Pronk
laat weten dat verlies ons voorland is. Tegenover de kosten staan nu
eenmaal niet genoeg inkomsten.
Uit de zaal wordt gevraagd waarom de bestuurskosten zo hoog zijn.
Antwoord van de heer Pronk: deze bestaan voornamelijk uit
reiskostenvergoedingen voor de bestuursleden i.v.m. bestuurs- en
andere vergaderingen. Auto's rijden nu eenmaal niet op water, aldus de
heer Pronk, en de vergoeding bedraagt 0,28 ct./km.
Naar aanleiding van een voorstel uit de zaal om de portokosten te
verminderen ontstaat een discussie over toezending van het
jaarverslag per post. De voorzitter stelt dat het jaarverslag het
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visitekaartje van onze vereniging is en daarom op correcte wijze aan
de leden toegestuurd dient te worden. Vanuit de zaal klinken andere
geluiden. Uiteindelijk wordt gestemd over het voorstel om het
jaarverslag met ingang van 2019 per e-mail aan de leden toe te sturen
en op onze website te plaatsen. Voor dit voorstel stemmen 11 leden,
waarmee het is aangenomen. Leden die geen e-mailadres hebben,
blijven het jaarverslag per post toegestuurd krijgen.
Op een vraag uit de zaal over de ledenafdracht antwoordt de heer
Pronk dat het hier gaat om geld dat aan het landelijk kantoor van de
KNV EHBO in Zeist afgedragen wordt. In 2016 is hiervoor geen
factuur ontvangen, in 2017 wel.
Uit de zaal wordt gevraagd waarom de post Drukwerk in 2017 € 0
bedroeg. Antwoord: er hoefden geen enveloppes, briefpapier e.d.
ingekocht te worden.
Het verslag van de penningmeester wordt door de vergadering
goedgekeurd.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter geeft mevrouw Hooft-Teunis het woord. Zij laat weten
dat de heer Leenders dit jaar lid van de kascontrolecommissie was,
maar dat hij zijn lidmaatschap heeft moeten opzeggen omdat hij
verhuisd is. Zij leest het verslag voor van de kascontrolecommissie.
Mede namens de heer Leenders bedankt zij de penningmeester voor
de prettige samenwerking en verzoekt de vergadering het gehele
bestuur decharge te verlenen, hetgeen ook gebeurt middels een
applaus. De voorzitter spreekt zijn dank uit naar de vergadering.
8.
Begroting 2018
De penningmeester merkt op dat het begrote verlies waarschijnlijk
kleiner zal worden omdat er bezuinigd zal worden op de portokosten
(zie punt 6). De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
9.
Contributie 2019
Deze blijft 46,- euro per kalenderjaar, aldus de penningmeester.
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10. Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve
De voorzitter merkt op dat mevrouw Hooft-Teunis nogmaals zitting
kan nemen in de kascontrolecommissie, maar de heer Leenders
wegens zijn opgezegde lidmaatschap niet. Mevrouw Hooft-Theunis en
de heer Dreeijers zijn bereid deze taak op zich te nemen. Reserve-lid
wordt de heer Kolfertz.
11. Overzicht cursuswerk en verslag instructie
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit verslag. Dit is niet het
geval. Het verslag wordt goedgekeurd.
12. Bestuursverkiezing
De voorzitter deelt mee dat de heer Pronk aangegeven heeft
beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als penningmeester. De
voorzitter leest zijn kandidaatstelling voor en vraagt de vergadering of
zij akkoord gaat. De heer Pronk wordt unaniem herkozen als
voorzitter voor een termijn van 3 jaar.
Vervolgens leest de voorzitter de kandidaatstelling voor van de heer
Standaar en vraagt of de vergadering akkoord gaat met zijn
herverkiezing. De heer Standaar wordt unaniem herkozen als
ledenadministrateur en tweede secretaris voor een termijn van 3 jaar.
Hierna leest de voorzitter de kandidaatstelling voor van mevrouw
Schepens; zij is bereid plaats te nemen in het bestuur als algemeen
bestuurslid. Mevrouw Schepens wordt unaniem gekozen voor een
termijn van 1 jaar. Vervolgens vraagt de voorzitter of mevrouw
Schepens achter de bestuurstafel wil plaatsnemen, wat zij ook doet.
De heer Sneek is niet herkiesbaar. De voorzitter dankt hem voor zijn
inzet voor en input in het bestuur gedurende het afgelopen jaar. Als
blijk van dank voor de bewezen diensten ontvangt hij samen met de
heren Klaassen en Standaar uit handen van de voorzitter een (VVV)cadeaubon ter waarde van 100 euro.
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12.a. Jubilaris
De voorzitter meldt dat hij dit punt verder niet heeft voorbereid omdat
hij niet weet wat er nu gebeurt en omdat dit waarschijnlijk over
hemzelf gaat. De heer Pronk, in zijn hoedanigheid van bestuurslid van
het district Noord-Holland, neemt het woord en overhandigt aan de
voorzitter, de heer Schurink, de zilveren medaille en de dr. C.B.
Tilanus Jr-onderscheiding van de KNV EHBO. In zijn hoedanigheid
van bestuurslid van onze vereniging overhandigt de heer Pronk aan de
heer Schurink een oorkonde met pen en cadeaubon. In zijn dankwoord
gaat de heer Schurink in op de geschiedenis van zijn lidmaatschap en
voorzitterschap en bedankt iedereen met wie hij in de loop der jaren
van doen heeft gehad,
zoals de heer Van Dijk, Henk Kuiper, Frits Klaassen en Ria Meijer in
zijn 'begintijd'.
13. Districtsvergadering Noord-Holland, 14 april 2018 te Zwaag
Het voorstel van het bestuur om de heer Klaassen af te vaardigen
wordt door de vergadering unaniem aangenomen. De voorzitter licht
toe dat de heer Klaassen wordt afgevaardigd omdat hij zelf op 14 april
verhinderd is. Bovendien deelt hij mede dat hij zal toetreden tot het
districtsbestuur. Hier is een uitgebreide analyse aan voorafgegaan,
mede omdat de voorzitter gevraagd is toe te treden tot het landelijke
hoofdbestuur; hiervan heeft hij echter afgezien.
13a. Districtsjaarvergadering Noord-Holland 20 april 2019
De voorzitter laat weten dat hij op de jaarvergadering van het district
Noord-Holland in 2017 heeft aangeboden dat onze vereniging de
districtsjaarvergadering in 2019 organiseert. Als locatie is gekozen
hotel-restaurant Van der Valk in Oostzaan. Er zal worden overlegd met
het districtsbestuur over de verdeling van de kosten.
Uit de zaal wordt het verzoek gedaan om de notulen van de
districtsjaarvergadering in 2017 toegestuurd te krijgen. De secretaris
belooft deze per e-mail aan alle leden te sturen.
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14.

Algemene Ledenvergadering KNV EHBO, 26 mei 2018 te
Hoogkerk
Het voorstel om de heer Schurink af te vaardigen, wordt door de
voorzitter ingetrokken omdat hij in april zal toetreden tot het bestuur
van het district Noord-Holland
15. Rondvraag
De heer Van Buiten bedankt de bestuursleden voor hun inzet en al het
werk dat afgelopen jaar is verzet.
16. Sluiting
De voorzitter reikt bloemen uit aan ons erelid en oud-instructeur Henk
Kuiper, die hiermee erg vereerd is. Vervolgens reikt hij bloemen uit
aan de medebestuursleden en aan de heer Van Buiten, onze LOTUS en
aan mevrouw Van Rooijen (bestuur speeltuinvereniging Batavia),
Mevrouw Van Rooijen wenst onze afdeling veel succes voor de
toekomst en hoopt op een prettige voortzetting van de samenwerking.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen
voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering om
21.03 uur.
Voor akkoord,

Ralph Schurink
(voorzitter)

Wim Smeets
(notulist)
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Van de voorzitter

Dames en heren,
Vandaag, 30 januari 2019, bevinden we ons in een gedifferentieerde
samenleving. Er zijn een aantal maatschappelijke en economische
veranderingen die van invloed zijn op ons welzijn en onze kijk op de
maatschappij. Belangrijkste thema's zijn de Brexit, de handelsoorlog
tussen VS en China en het al dan niet terugsturen van kinderen naar
conflictgebieden, bekend als het kinderpardon.
Binnen de KNV EHBO is het belangrijkste nieuws van 2018 dat de
landelijk voorzitter, de heer De Wilde, op 4 november plotseling
overleed als gevolg van een ernstig fietsongeluk in Kampen. Namens
het district Noord-Holland ben ik bij de uitvaart geweest. De overige
bestuursleden doen hun best de vereniging draaiende te houden. Op 25
mei zal een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen.
Het district Noord-Holland organiseert de landelijke jaarvergadering
in het Van der Valk-hotel in Hoorn. Zelf ben ik voorzitter van het
organisatiecomité; hier komt veel bij kijken. Er zijn 50 kamers
gereserveerd voor de gasten uit het land die blijven overnachten, het
diner- en lunchbuffet moeten beschikbaar zijn en op zaterdagochtend
moet er vergaderruimte beschikbaar zijn. Hiervoor zijn afspraken
gemaakt met de sales-afdeling van het Van der Valk-hotel. Daarnaast
moeten de mensen in het land de mogelijkheid hebben zich hiervoor
op te geven. Kortom, veel administratie. U bent van harte welkom
deze vergadering bij te wonen als toehoorder: zaterdag 25 mei, 10.00
uur aanvang.
Onze afdeling Amsterdam-Oost organiseert de jaarvergadering van het
district Noord-Holland op 20 april, in het Van der Valk-hotel te
Oostzaan. Bij de organisatie is onze penningmeester, de heer Pronk,
samen met ondergetekende betrokken. Zoals hierboven al beschreven,
moet er heel wat geregeld worden, maar op een kleinere schaal dan
voor de landelijke jaarvergadering op 25 mei. Ook hier bent u van
harte uitgenodigd als toehoorder: zaterdag 20 april, 10.00 aanvang.
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Op de website van beide locaties vindt u een uitgebreide
routebeschrijving voor auto en openbaar vervoer; beide hotels bieden,
na reservering, een shuttledienst aan tegen een kleine vergoeding.
Onze vereniging is financieel gezond, hoewel er structureel verlies
wordt geleden en dus wordt ingeteerd op ons eigen vermogen, zoals u
kunt lezen in het verslag van de penningmeester. Helaas loopt ons
ledenaantal wel gestaag terug. Wij vergaderen op gezette tijden,
sommige beslissingen worden per e-mail besproken. De
samenwerking en waardering zijn uitstekend; daar ben ik als
voorzitter de andere bestuursleden oprecht dankbaar voor. Ik kijk dan
ook uit naar een succesvolle voortzetting van onze samenwerking in
2019.
Ik wens u allen een goede ledenvergadering toe op maandagavond 18
maart.
Ralph Schurink,
Januari 2019
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Verslag van de secretaris

Er zijn waarschijnlijk niet veel EHBO-verenigingen in Nederland die
zo veel trouwe en enthousiaste leden hebben als KNV EHBO
Amsterdam-Oost. Zij missen praktisch geen enkele herhalingsles/
oefenavond.
Sinds september 2018 krijgen zij les van een team van maar liefst drie
zeer competente en kundige instructeurs. Een van hen, Ellen
Schepens, is zelfs praktijkdeskundige: zij werkt op de afdeling
Spoedeisende Hulp van een Amsterdams ziekenhuis.
In december 2018 bereikte ons het droevige bericht dat ons oud-lid en
tevens oud-materieelbeheerder Harry Salm was overleden. Harry is 77
jaar geworden.
Tot slot is nog vermeldenswaardig dat tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 26 maart 2018 onze voorzitter, de heer Ralph
Schurink, werd gehuldigd omdat hij 25 jaar EHBO’er was.
Wim Smeets
Secretaris
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Verslag van de instructie

In 2018 is geen beginnersgroep gestart. Samen met de andere
EHBOverenigingen in Amsterdam is afgesproken welke vereniging
deze per halfjaar mag aanbieden. Dit om de kleine aanwas te
concentreren en goede groepen te kunnen vormen voor
beginnerscursussen. Er is afgesproken dat wij in september 2019 een
beginnerscursus starten.
In 2018 is er lesgegeven door Sjaak Sneek en Kees Standaar. In
februari 2018 heeft Ellen Schepens haar diploma instructeur EHBO
bij het Oranje Kruis gehaald. Zij heeft geassisteerd bij de laatste lessen
van het seizoen 17/18 en is vanaf september 2018 als instructeur
begonnen. Dit omdat het diploma van de heer Standaar komend jaar
verloopt. Hij heeft te kennen gegeven het diploma als instructeur BLS/
AED wel te verlengen, zodoende kunnen wij ook in 2019 profiteren
van zijn kennis en ervaring.
Het Oranje Kruis heeft in 2018 wat herzieningen gedaan in het boekje.
Ook heeft het brandwondencentrum nieuwe richtlijnen uitgegeven in
de behandeling van brandwonden. Deze zijn meegegeven in de lessen.
Voor ons als instructeurs maar zeker ook voor de cursisten is dit
enorm wennen. We blijven dus ook in 2019 flink oefenen met deze
nieuwe richtlijnen.
De lessen werden ook in 2018 weer opgeluisterd door het grime- en
acteerwerk van onze LOTUS Eggie van Buiten. Hartelijk dank
hiervoor.
De reanimatielessen zijn in 2018 voortgezet op 2 verschillende
momenten. Er is in seizoen 18/19 besloten met een inschrijflijst te
gaan werken. Dit om de spreiding van mensen over de verschillende
cursusdagen te verbeteren. Helaas was de spreiding eind 2018 nog niet
optimaal, het is ook even wennen aan dit nieuwe systeem. Hopelijk
zijn de cursisten voor 2019 gewend aan het nieuwe systeem en is de
verdeling wat evenwichtiger. Desalniettemin zijn alle cursisten weer
getraind in het uitvoeren van BLS en het bedienen van de AED.
Omdat dit een erg belangrijke handeling is die veel oefening vereist
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leggen we regelmatig de reanimatiepop voor de lessen neer zodat er
extra geoefend kan worden.

Ellen Schepens,
Instuctreur
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Balans per 31 december 2018
Activa

Passiva

Nog te vorderen hulpverlening

€216

Kas

€21

ING 4880260
ING Spaarrekening

Totaal

Kapitaal 31-12-2017

€40142

Verlies 2018

-€1622

€933

Kapitaal 31-12-2018

€38520

€37500

nog te betalen kosten

€58

Vooruit ontvangen contributie

€92

€38670

Totaal

€38670

Staat van baten en lasten
Baten
Ontvangen contributie
Vrijval Materiaalfonds
Vrijval Kaderfonds
Diverse baten

Lasten
€2464
€61
€738
€460

Huur
Verzekeringen
Ledenafdracht
Contributies
Bloemen/attenties

€510
€134
€338
€311
€1073

Diverse kosten
Kantoorbenodigdheden
Cursuskosten
Drukwerk/jaarverslag
Advertenties
Kosten website
Oranje kruis/Certificaat
Portokosten
Bestuurskosten

€11
€62
€190
€357
€514
€600
€284
€182
€638

Bankkosten

€141

Netto verlies

Totaal

€3723

-€1622

Totaal

€3723
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Begroting 2019
Ontvangsten
Contributie
Diversen
Rente

Totaal
Uitgaven

werkelijk 2017 werkelijk 2018
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begroot 2019

€2681
€310
€52

€2464
€1259
€0

€2300
€200
€0

€3043

€3723

€2500

werkelijk 2017 werkelijk 2018

begroot 2019

Huur accommodatie

€620

€510

€480

Verzekering

€134

€134

€134

€0

€62

€0

Kantoorartikelen
Contributies

€334

€311

€300

Cursuskosten

€362

€190

€0

ALV Tombola

€468

€357

€400

Bloemen/Attenties

€635

€1073

€1000

Website

€0

€600

€400

AED trainer

€244

€0

€0

Ledenafdracht

€351

€338

€300

Afdracht OK

€511

€284

€300

Portokosten

€182

€182

€150

Bestuurskosten

€751

€638

€700

Bankkosten

€137

€141

€150

Diverse kosten

€0

€11

€0

Advertenties

€0

€514

€0

Netto verlies

€0
-€1686

€0
-€1622

€1200
-€3014

Totaal

€3043

€3723

€2500

ALV Oostzaan
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Toelichting financieel jaarverslag 2018

In het jaar 2018 is er een verlies geleden van €1.622,-Dat dit verlies niet veel groter is uitgevallen komt door een aantal
bijzondere baten die maar eenmalig voorkomen.
Dit verlies zal zich zeker doorzetten in 2019 en verdere jaren.
De contributies van de leden en natuurlijk ook de lage rente op de
spaarcenten is nu eenmaal te weinig om alle kosten te kunnen dekken.
Bij een banksaldo van €37.500 vindt het bestuur het niet terecht om
aan een contributie verhoging te denken.
Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedraagt €38.520.

Met vriendelijke groet,
G.J. Pronk,
Penningmeester
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Verslag van de kascontrolecommissie

Hiermee verklaren ondergetekenden, mevrouw S. Hooft-Theunis en
de heer J.W. Dreijers, op 17 januari 2019 de financiële stukken en
boeken over het jaar 2018 van de Kon. Ned. Ver. EHBO Amsterdam
Oost gecontroleerd te hebben.
De ondergetekenden hebben de financiële stukken in orde bevonden.
Met dank aan de penningmeester verzoeken zij de leden hierbij de
penningmeester, de heer G.J. Pronk, decharge te verlenen.
Is getekend te Landsmeer, 17 januari 2019.

Mevrouw S. Hooft -Theunis

De heer J.W. Dreeijers
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