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Bestuur

Dhr. R.J.C.C. Schurink, voorzitter
Barbadosstraat 43
1448 TB Purmerend
tel. 06-54768903
voorzitter@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. G. Pronk, penningmeester
Harpoenier 92
1121 MR Landsmeer
tel. 06 15 38 65 77
penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. W. Smeets, secretaris
Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam
020 - 693 11 64
secretaris@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. F.C. Klaassen, materiaalbeheerder
Weth. van Wijckstraat 26
1107 BP Amsterdam Z.O.
tel. 020 - 69 64 69 0
penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. C.M. Standaar
ledenadministratie@ehbo-oost.amsterdam
Mw. E. Schepens, algemeen bestuurslid
Kader
Dhr. C.M. Standaar
Dhr. S. Sneek
Mw. E. Schepens
LOTUS

Eggie van Buiten
Website: www.ehbo-oost.amsterdam

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

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 28 september 2020
aanvang 20:00 uur (zaal open 19:30)
in Van der Valk hotel Amsterdam Amstel,
Joan Muyskenweg 20
1096 CJ Amsterdam
Namens het bestuur,
W. Smeets
Secretaris

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jaarverslag 2019

Agenda Jaarvergadering
Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering 2019.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag secretaris over 2019.
Jaarrekening 2019 en verslag van de penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Begroting 2020.
Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve.
Overzicht cursuswerk en verslag instructie.
Bestuursverkiezing. De heren Smeets en Schurink stellen zich
herkiesbaar voor 3 jaar; mevrouw Schepens is aftredend en niet
herkiesbaar.
Jubilarissen.
Voorstel wijze van verzelfstandiging EHBO vereniging
Amsterdam Oost per 1 januari 2021
Stemming uittreding KNV EHBO Zeist
Voorstel de heren Klaassen en Standaar af te vaardigen naar
Districtsvergadering Noord-Holland.
Algemene Ledenvergadering KNV EHBO, het bestuur stelt
voor de heer Pronk af te vaardigen.
Rondvraag.
Sluiting.
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Notulen algemene ledenvergadering 2019

Notulen van de algemene ledenvergadering van de koninklijke
Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Amsterdam-Oost dd. 18
maart 2019
Aanwezige bestuursleden en kader: mevr. E. Schepens (instructrice)
en de heren F. Klaassen (materiaalbeheerder, tweede penningmeester
en beheerder website), G. Pronk (penningmeester), R. Schurink
(voorzitter), W. Smeets (secretaris), K. Standaar (tweede secretaris en
ledenadministrateur). Aanwezige leden: 19 en aanwezige ereleden: 3;
aanwezige gasten: 4 (zie presentielijst).
Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw E. v.d. Berg, mevr.
R. Meijer, dhr. W. van Oort.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en memoreert de
gebeurtenissen die eerder vandaag hebben plaatsgevonden in Utrecht.
Vervolgens heet hij alle aanwezigen welkom, met name de heer
Waterman (voorzitter district Noord- Holland) en de ereleden
Klaassen, Kuiper en Pronk.
Daarna verzoekt hij de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen
ter nagedachtenis aan ons oud- lid Harry Salm, die in december 2018
is overleden, en de oud-voorzitter van het district Noord-Holland, de
heer Bleeker.
2.
Vaststelling agenda
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij het jaarverslag in pdf-format
in goede orde hebben ontvangen. Dit wordt vanuit de zaal volmondig
bevestigd en aangegeven dat dit deze methode als een succes wordt
ervaren.
De vergadering gaat akkoord met de vaststelling van de agenda.
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3.
Notulen ledenvergadering 26 maart 2018
De notulen van deze ledenvergadering worden goedgekeurd zoals ze
thans luiden.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Brieven van mevrouw Schepens en de heer Klaassen waarmee dezen
zich kandidaat stellen als leden van het bestuur voor een periode van 3
jaar.
- Stukken voor de jaarvergadering van District Noord-Holland.
- Afmeldingen van mevrouw E. v.d. Berg, R. Meijer en de heer W. van
Oort.
5.
Verslag secretaris over 2018
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6.
Jaarrekening 2018 en verslag van de penningmeester
De penningmeester, de heer Pronk, meldt dat ook dit jaar geen winst
zal worden gemaakt omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten
van onze relatief kleine vereniging. Omdat de spaarrekening een hoog
tegoed heeft, wordt de contributie niet verhoogd. Het verslag van de
penningmeester wordt door de vergadering goedgekeurd.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter geeft mevrouw Hooft-Teunis het woord. Zij leest
namens de heer Dreeijers het verslag van de kascontrolecommissie
voor en verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te
verlenen. De heer Waterman (voorzitter van het district NoordHolland) merkt op dat decharge verleend aan dient te worden aan het
bestuur, wat ook gebeurt met applaus.
8.
Begroting 2019
De penningmeester merkt op dat het begrote verlies waarschijnlijk
hoger zal worden, onder andere omdat onze vereniging dit jaar de
jaarvergadering van het district Noord-Holland organiseert, wat de
nodige kosten met zich mee brengt.
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In verband met de slechte financiële positie van het landelijk bestuur
heeft het district Noord-Holland voorgesteld om de door Zeist
gewenste verhoging van de ledenafdracht om te zetten in een 10-jarige
lening en om uitgaven hoger dan 5.000 euro voortaan te laten
controleren door 3 districtspenningmeesters Vanuit de zaal wordt
gevraagd of de verantwoordelijken voor de slechte financiële positie
nog steeds bestuurslid zijn. De penningmeester antwoordt dat 2
verantwoordelijken nog steeds bestuurslid zijn. Op een andere vraag
vanuit de zaal of nooit controle is geweest, antwoordt de
penningmeester dat die er wel is geweest.
9.
Contributie 2020
Deze blijft 46,- euro per kalenderjaar, aldus de penningmeester.
10. Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve
De voorzitter meldt dat de heer Dreeijers herkiesbaar is. Als tweede
lid meldt de heer Kolfertz zich. Reservelid wordt de heer Van Buiten.
11. Overzicht cursuswerk en verslag instructie
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat “Instuctreur” onder de naam van
Ellen Schepens “Instructeur” moet zijn. Waarvan akte. Het verslag
wordt goedgekeurd.
12. Bestuursverkiezing
De voorzitter leest de kandidaatstellingen van mevrouw Schepens en
de heer Klaassen voor. Beiden worden unaniem gekozen voor een
termijn van 3 jaar.
13. Jubilaris 50 jaar
De voorzitter geeft het woord aan de heer Waterman. Deze zegt dat
een 50-jarig EHBO-jubileum een zeldzaamheid is. Hij overhandigt
aan de jubilaris, ons bestuurslid Frits Klaassen, de gouden speld van
de KNV EHBO en een “nostalgische verbanddoos”. Uit handen van
onze voorzitter ontvangt de heer Klaassen een oorkonde en een
envelop met inhoud. De heer Klaassen dankt alle aanwezigen.
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14.

Districtsvergadering Noord-Holland, 20 april 2019 te
Oostzaan
Het voorstel van het bestuur om de heren Klaassen en Standaar af te
vaardigen wordt door de vergadering unaniem aangenomen.
De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te
wonen als toehoorder; zij kunnen zich opgeven voor de lunch bij de
secretaris.
15. ALV KNV EHBO, 25 mei 2019 te Hoorn
Het bestuur stelt voor niemand af te vaardigen omdat de bestuursleden
Pronk en Schurink al worden afgevaardigd door het district NoordHolland. De vergadering gaat hiermee akkoord.
16. Rondvraag
Op een vraag vanuit de zaal wat op de districtsjaarvergadering
gebeurt, antwoordt de penningmeester dat de gang van zaken in het
district wordt besproken.
De heer Van Buiten bedankt de bestuursleden voor hun inzet en al het
werk dat afgelopen jaar is verzet.
17. Sluiting
De voorzitter reikt bloemen uit aan de heer Van Buiten (LOTUS), de
heer Standaar (instructeur/ledenadministrateur), mevrouw Standaar
(verantwoordelijk voor catering tijdens oefenavonden) de heer Pronk
(penningmeester), de heer Sneek (kaderinstructeur), mevrouw
Schepens (instructeur) en de heer Klaassen (materiaalbeheerder en
tweede penningmeester. Niets meer aan de orde zijnde, dankt de
voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid
en sluit de vergadering om 20.45 uur.
Voor akkoord,
Ralph Schurink Wim Smeets (voorzitter) (notulist)

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

9

Van de voorzitter

Dames en heren,
Het voorwoord dat ik op een namiddag in februari geschreven heb en
in de eerste druk van dit jaarverslag is verschenen (dat verslag is
inmiddels een collector’s item geworden), is vervangen door
voorliggende tekst.
De wereld ziet er anders uit dan in februari; in ons land wordt
gesproken over het ‘nieuwe normaal’ waarbij ik mij afvraag of de
huidige situatie zodanig genoemd moet worden en of we dat moeten
accepteren met alle beperkingen die dit met zich meebrengt. Ik stel
persoonlijk vraagtekens bij diverse maatregelen die ons zijn opgelegd.
In ieder geval zijn binnen onze verenging de lessen stilgelegd en in
onze bestuursvergadering van 17 augustus is besloten om ook in het
vierde kwartaal van 2020 geen lessen te geven wegens de beperking
omtrent de corona-maatregelen. In de zaal van Batavia kunnen wij niet
volledig voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard vindt het
bestuur dit ook bijzonder spijtig, maar wij vinden uiteraard uw en
onze gezondheid het allerbelangrijkste.
Ondertussen is de conclusie dat ik al 24 jaar voorzitter ben en ik denk
nog niet aan stoppen; we moeten wel bezien hoe de vereniging zich de
komende jaren ontwikkelt. In ieder geval dank aan onze instructeurs
en medebestuursleden voor de samenwerking. Ik ben in ieder geval
voor een termijn van drie jaar te kiezen net als onze secretaris de heer
Smeets.
Onze kaderinstructeur mevrouw Schepens trekt zich op persoonlijke
redenen grotendeels terug uit onze vereniging omdat zij haar
maatschappelijke carrière niet meer optimaal kan verenigen met haar
werk als instructeur. Aangezien de vereniging voor haar de kosten
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heeft betaald van de opleiding tot kaderinstructeur, is er een bedrag
overeengekomen dat zij aan de vereniging terugbetaald. Uiteraard
vind ik het persoonlijk bijzonder spijtig dat wij Ellen moeten missen.
In het district Noord-Holland is op 11 juli een nieuw bestuur gekozen;
de heer Pronk en ikzelf maken daar geen deel meer van uit. Echter, de
overdracht van de stukken aangaande het penningmeesterschap heeft
nog niet plaatsgevonden. Het lijkt mij dat dit toch spoedig zal
gebeuren.
Dames en heren, gezien de maatregelen omtrent Covid-19, oftewel
SARS-CoV-2 wetenschappelijk gezien, heeft het bestuur zich na
oriëntatie genoodzaakt gezien de algemene ledenvergadering te
houden in Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel (zie voor een nadere
toelichting onze website bij ‘Mededelingen’). Ik wil u hierbij
nogmaals van harte uitnodigen voor deze vergadering en naderhand
kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar
van gedachten wisselen.
Ralph Schurink, voorzitter
Augustus 2020
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Verslag van de secretaris

2019 zal voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij
Ongelukken, afdeling Amsterdam-Oost de geschiedenisboekjes ingaan
als een zeer rustig jaar.
Het aantal leden is bijvoorbeeld gelijk gebleven. Op 1 januari 2019
hadden wij 42 leden en 5 ereleden. In de loop van het jaar heeft één lid
opgezegd terwijl zich één nieuw lid heeft ingeschreven. Per 31
december 2019 telde onze vereniging dus ook weer 42 leden en 5
ereleden. De leeftijd van ons nieuwe lid is aanzienlijk lager dan die
van het lid dat heeft opgezegd. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van
onze leden gedaald. Zo’n “verjonging” zie je tegenwoordig zelden of
nooit bij een EHBO-vereniging.
Of 2020 ook weer een rustig jaar met een verdere verjonging van ons
ledenbestand wordt, zal de toekomst leren. Er zijn ontwikkelingen
gaande die voor onze vereniging belangrijk kunnen zijn. Tijdens onze
Algemene Ledenvergadering op maandag 6 april 2020 hoort u meer
hierover. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.
Wim Smeets, Secretaris
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Verslag van de instructie

Amsterdam, 21 januari 2020
Verslag van de instructie over het verenigingsjaar 2019.
Het verenigingsjaar 2019 is voor mij een belangrijk jaar. Immers,
enige jaren geleden heb ik aangegeven dat ik na mijn 75e het
instructie-diploma inruil voor een EHBO-diploma.
Gelukkig zijn er twee kanjers die zich hebben gemeld. Als dan ook
blijkt dat deze twee instructeurs met nieuwe inzichten enorm goed
bevallen en buitengewoon vakbekwaam zijn, kan ik het lesgeven met
een gerust hart aan hen overlaten.
Bedankt Ellen en Sjaak.
Het verenigingsjaar is zonder moeilijkheden verlopen. We mogen ons
tevreden stellen met de opkomst op de oefenavonden (ongeveer 20 tot
30 personen van de 46 leden). Dit ondanks de terugloop van het
ledental, maar daar zijn we niet de enige in. Veel verenigingen hebben
last van het teruglopend aantal leden.
Het opgeven van mijn instructeurs-diploma wil niet zeggen dat ik de
vereniging verlaat. Zolang ik nog bestuurslid ben zal ik de
ledenadministratie verzorgen en zal ik ook het contact met Batavia
blijven doen. Hopelijk kunnen we nog vele jaren de zaal blijven
gebruiken.
Rest mij nog het bestuur en alle medewerkers, in het bijzonder de
mensen van de oefenavonden, Annie, Frits, Eggie, Wim, Ellen en
Sjaak te bedanken voor de fijne en prettige samenwerking.
Kees Standaar
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Balans per 31 december 2019
Activa

Passiva

Nog te vorderen
hulpverlening
Kas

€184
€24

ING 4880260
ING Spaarrekening

Kapitaal 31-12-2018

€38520

Verlies 2019

-€3348

€734

Kapitaal 31-12-2019

€35172

€35000

nog te betalen kosten

€678

Vooruit ontvangen contributie

Totaal

€35942

€92

Totaal

€35942

Staat van baten en lasten
Baten
Ontvangen contributie
Diverse baten

Lasten
€1963
€227

Huur
Verzekeringen
Ledenafdracht

€580
€134
€272

Contributies

€288

Bloemen/attenties

€1110

Diverse kosten
€201
Cursuskosten
€317
Drukwerk/jaarverslag
€1018
Kosten Website
€500
Oranje kruis/Certificaat
€374
Portokosten
€41
Bestuurskosten
€539
Bankkosten
€164
Netto verlies
-€3348

Totaal

€2190

Totaal €2190
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Begroting 2020

Ontvangsten

Werkelijk 2018 Werkelijk 2019

Begroot 2020

Contributie

€2464

€1963

€1800

Diversen

€1259

€227

€200

Totaal

€3723

€2190

€2000

€510
€134
€62

€580.00
€134.00
€0.00

€450
€134
€0

€311
€190
€357
€1073
€600

€288.00
€317.00
€0.00
€1110.00
€500.00

€300
€200
€0
€1000
€0

Ledenafdracht
Afdracht OK
Portokosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Diverse kosten

€338
€284
€182
€638
€141
€11

€272.00
€374.00
€41.00
€539.00
€164.00
€201.00

€285
€350
€40
€600
€180
€200

Advertenties

€514

€0.00

€0

€0

€1018.00

€0

Netto verlies

-€1622

-€3348

-€1739

Totaal

€3723

€2190

€2000

Uitgaven
Huur accommodatie
Verzekering
Kantoorartikelen
Contributies
Cursuskosten
ALV Tombola
Bloemen/Attenties
Website

ALV Oostzaan
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Toelichting financieel jaarverslag 2019

In het jaar 2019 is er een verlies geleden van €3.348.Dit verlies is veel groter dan in 2018.
Er is namelijk €1.018 uitgegeven voor het organiseren van de D.J.V.
Het verlies zal de komende jaren zeker rondom de €2000.- per jaar
liggen.
Nog te betalen kosten
Uren computer/website andere provider
Bestuurskosten
Afdracht Zeist
Totaal

€500.00
€ 42.00
€136.00
€678.00

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 ± €36.000,- vindt het bestuur het niet terecht
om aan een contributieverhoging te denken.
Het eigen vermogen op 31 december 2019 bedraagt €35.172,-.
Met vriendelijke groet,
G.J. Pronk,
Penningmeester
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Verslag van de kascontrolecommissie

Hiermee verklaren ondergetekenden, de heer J.W. Dreijers en de heer
E. van Buiten, op 4 februari 2020 de financiële stukken en boeken
over het jaar 2019 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, het bestuur m.b.t. het gevoerde financiële , decharge
te verlenen.
Is getekend te Landsmeer, 4 februari 2020.

De heer J.W. Dreeijers

De heer E. van Buiten

