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Bestuur
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1448 TB Purmerend
tel. 06 - 54 76 89 03
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penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. W. J.M. Smeets, secretaris
Jennerstraat 39
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tel. 020 - 69 31 16 4
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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, tweede secretaris en ledenadministrateur
Westwouderstraat 15
1023 VD Amsterdam
tel. 06 - 53 64 28 48
ledenadministratie@ehbo-oost.amsterdam
Kader
Dhr. S. Sneek
LOTUS

Met medewerking van Lotus Kring Uithoorn

Website: www.ehbo-oost.amsterdam

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

Uitnodiging tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING
van EHBO-vereniging Amsterdam-Oost
op 26 september 2022
aanvang 20:00 uur (zaal open 19:30)
in Speeltuinvereniging Batavia
Tidorestraat 107
1094 RN Amstersdam
Namens het bestuur,
W. Smeets
Secretaris
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Agenda Jaarvergadering
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering 2021
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Verslag secretaris over 2021
6. Verslag ledenadministrateur over 2021
7. Verslag webmaster over 2021
8. Verslag kaderinstructeur over 2021
9. Jaarrekening 2021 en verslag penningmeester
10. Verslag kascontrolecommissie
11. Begroting 2022
12. Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve
13. Overzicht cursuswerk en verslag instructie
14. Bestuursverkiezing.
1. De heer Klaassen is aftredend en niet herkiesbaar
2. De heer Standaar is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar
3. Elvira van den Berg stelt zich kandidaat als tweede secretaris
en ledenadministrateur.
4. Jan-Willem Dreeiers stelt zich kandidaat voor de functie van
tweede penningmeester en materiaalbeheerder.
15. Huldiging jubilaris
16. Rondvraag
17. Sluiting
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Notulen algemene ledenvergadering 2021

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 (kaderinstructeur), K. Standaar (tweede
secretaris en ledenadministrateur).
Aanwezige leden: E. van Buiten, J.W. Dreeijers, P. v.d. Dungen, S.
Hooft-Theunis, S. Hooft, W. van Oort, E. van den Berg, R.
Andriessen, R. Witberg, C. Pragt, J. Molenaar
Aanwezige ereleden: mevr. R. Meijer, de heren H. Kuiper, F.
Klaassen, G. Pronk en K. Standaar
Aanwezige gasten: mevr. A. Standaar en mevr I. Kuiper-van Rossum
Afwezig met bericht van verhindering: de heren Kolfertz en Van
Rouendal.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet alle aanwezigen
welkom, met name de ereleden. In verband met de avondklok moest
de oorspronkelijk voor 22 maart 2021 geplande ALV worden
verschoven naar vandaag.
2.
Vaststelling agenda
De voorzitter stelt de volgende wijzigingen voor:
Agendapunt 8: Tekst wijzigen als volgt: ‘Herziene begroting 2021”;
Agendapunt 12: Tekst wijzigen als volgt: “Notariële statutenwijziging
naamswijziging vereniging na 31 mei 2021 en vaststellen
huishoudelijk reglement”;
Agendapunt 14: “Rondvraag” wordt “Speech Ingeborg Kuiper-van
Rossum”;
Agendapunt 15: “Sluiting” wordt “Rondvraag”;
Toevoegen agendapunt 16: “Sluiting”.
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De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen.
3.
Notulen ledenvergadering 2020
De notulen van deze ledenvergadering worden goedgekeurd zoals ze
thans luiden en ter plekke ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Brieven van de heren Pronk en Standaar waarmee dezen zich
kandidaat stellen als leden van het bestuur voor een periode van 3 jaar.
– De voorzitter deelt mee dat per 1 juli de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) in werking treedt; hiervoor moet het bestuur
het nodige werk verrichten. Tijdens een buitengewone
bestuursvergadering heeft het bestuur besloten dat hiermee een
aanvang zal worden gemaakt.
5.
Verslag secretaris over 2020
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6.
Jaarrekening 2020 en verslag van de penningmeester
De penningmeester, de heer Pronk, meldt dat over 2020 een hoog
verlies was begroot. Uiteindelijk is het verlies lager uitgevallen omdat
instructrice Ellen Schepens een deel van het door onze vereniging
betaalde geld voor haar opleiding conform afspraak heeft terugbetaald.
Bovendien zijn vorig jaar minder kosten gemaakt omdat alles stillag.
Het verslag van de penningmeester wordt door de vergadering
goedgekeurd.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter geeft mevrouw Hooft-Theunis het woord. Zij leest
namens de heer Kolfertz het verslag van de kascontrolecommissie
voor en verzoekt de vergadering de penningmeester en de overige
leden van het bestuur decharge te verlenen, hetgeen onder applaus
geschiedt.
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8.
Herziene begroting 2021
De penningmeester merkt op dat het begrote verlies waarschijnlijk
lager zal worden omdat dit jaar minder uitgaven hoeven te worden
gedaan. Op een vraag vanuit de zaal of rekening is gehouden met de
aanschaf van nieuw lesmateriaal, antwoordt de penningmeester dat het
vermogen van de vereniging groot genoeg is om deze kosten te
kunnen dragen.
9.
Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve
Als leden melden zich de heren Dreeijers en Van Buiten. Reservelid
wordt mevrouw Hooft-Theunis.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de WBTR ook geldt voor leden van
de kascontrolecommissie. Het bestuur moet het antwoord schuldig
blijven; dit wordt de komende tijd uitgezocht.
10. Overzicht cursuswerk en verslag instructie
Kaderinstructeur Sneek laat weten dat hij niet op alle voor het najaar
2021 geplande lesavonden aanwezig kan zijn. Onze instructrice
mevrouw Schepens zal worden gevraagd voor hem in te vallen.
Het overzicht en het verslag worden door de vergadering
goedgekeurd.
11. Bestuursverkiezing
De heer Pronk wordt bij acclamatie gekozen tot penningmeester voor
een termijn van 3 jaar.
De heer Standaar wordt bij acclamatie gekozen tot tweede secretaris
en ledenadministrateur voor een termijn van 3 jaar..
12.

Notariële statutenwijziging naamswijziging vereniging na 31
mei 2021 en vaststellen huishoudelijk reglement
In verband met de verzelfstandiging van onze vereniging per 1 januari
2021 moeten de statuten worden gewijzigd (de naam verandert in
“EHBO-vereniging Amsterdam-Oost”). Op een vraag vanuit de zaal
of de toevoeging “KNV” verdwijnt, antwoordt de penningmeester dat
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dit inderdaad het geval is. Onze vereniging valt namelijk niet langer
onder de koepelorganisatie van de KNV EHBO en mag die toevoeging
daarom niet meer gebruiken. Onze band met het Oranje Kruis blijft
wel bestaan. Op een andere vraag vanuit de zaal of de statuten
voorzien in een “continuïteitscommissie” wordt geantwoord dat dit het
geval is. De statutenwijziging wordt door de algemene
ledenvergadering unaniem goedgekeurd, evenals het herziene
huishoudelijk reglement.
13. Toestemmingsverklaring leden inzake ereleden
De voorzitter vraagt de vergadering om toestemming de ereleden van
de voormalige KNV EHBO afdeling Amsterdam-Oost te benoemen
tot ereleden van EHBO-vereniging Amsterdam-Oost. De vergadering
geeft deze toestemming unaniem.
14. Speech Ingeborg Kuiper-van Rossum
De echtgenote van ons erelid Henk Kuiper houdt een ontroerende
speech over de ziekte van haar man en de gevolgen die deze heeft
voor hem en zijn omgeving. Na een ovationeel applaus van de
aanwezigen ontvangt zij uit handen van de voorzitter een bos
bloemen. De voorzitter memoreert wat Henk Kuiper voor onze
vereniging heeft gedaan en betekend en bedankt hem hiervoor.
15. Rondvraag
Vanuit de zaal wordt het bestuur bedankt voor het gevoerde bestuur.
Op een vraag over verlenging van diploma's antwoordt de
kaderinstructeur dat de diploma's die per 1 april 2021 verliepen,
inmiddels zijn verlengd. Diploma's die per 1 oktober 2021 verlengd
moeten worden, worden zeer waarschijnlijk ook verlengd indien het
lid trouw lessen heeft gevolgd.
De voorzitter meldt dat het halfjaarlijkse overleg tussen de
verschillende Amsterdamse EHBO-verenigingen begin mei is
“opgeblazen” als gevolg van onenigheid over de huurverhoging van
de vergaderruimte; twee van de vijf verenigingen wilden die
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verhoging niet betalen. Onze vereniging houdt begin juni informeel
overleg met de verenigingen in Noord en Zuid. Of dit overleg
structureel wordt, staat nog niet vast.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het bestuur nog aan ledenwerving
doet. De penningmeester antwoordt dat het bestuur de afgelopen jaren
advertenties heeft geplaatst in buurtkrantjes en flyers heeft verspreid
in apotheken en bij huisartsen, helaas zonder resultaat. Het blijkt zeer
moeilijk te zijn om mensen te porren voor een EHBO-cursus. Met dit
probleem kampen praktisch alle EHBO-verenigingen in Nederland.
Aan het einde van de rondvraag overhandigt de voorzitter nog een bos
bloemen aan erelid mevrouw Meijer, die zegt blij te zijn om alle oude
bekenden weer eens gezond en wel te zien.
16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen
voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering om
20.55 uur.
Voor akkoord,

Ralph Schurink

Wim Smeets

(voorzitter)

(notulist)
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Van de voorzitter

Dames en heren,
Het is terugkijkend moeilijk voor te stellen dat we als samenleving al
bijna twee jaar leven met beperkingen omtrent het coronavirus. In
meer of mindere mate wordt of is iedereen daardoor geraakt. Er zijn
meer dan 40 persconferenties geweest, waarbij de heren Rutte en De
Jonge de kabinetsbesluiten toelichtten. De laatste keer mocht onze
nieuwe minister van Volksgezondheid en Sport, de heer Kuipers, het
spits afbijten met een toelichting op de cijfers die voorlagen. Ik vond
het wel een prettige manier van communiceren, los van de inhoud
waarover de meningen van deskundigen verschillen.
Het lijkt erop dat we als samenleving eraan toe zijn om met het
coronavirus te leven, in plaats van dat de coronamaatregelen ons leven
beheersen en we daardoor beperkt worden in vrije keuzes.
Met goede moed zijn we in oktober 2021 begonnen met het geven van
lessen, middels een nieuw concept; van tevoren aanmelden voor de
lessen, om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk komen en de
anderhalve meter afstand niet gehandhaafd kan worden. Onze
instructeur is hiermee erg content en hij heeft besloten deze vorm van
lesgeven voort te zetten. De kwaliteit van de lessen vind ik zelf van
een hoog niveau; er zit goede afwisseling in met diverse didactische
werkvormen. Ook ben ik blij met de inzet van Lotus-patiënten van de
kring Uithoorn met welke onze verenging een samenwerking is
aangegaan.
Helaas moesten we concluderen op het moment dat de avond
lockdown werd ingevoerd, 28 november, ook de herhalingslessen niet
meer konden plaatsvinden. Uiteraard betreur ik dit ten zeerste omdat
u, waarde lezer dezes, niet meer uw favoriete EHBO-vereniging kon
bezoeken. Op dit moment is het de bedoeling dat er in maart nog
reanimatielessen gegeven zullen worden.
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Voor het tweede jaar op rij heeft het bestuur besloten geen contributie
voor 2022 te heffen aangezien u feitelijk weinig terugkrijgt voor uw
betaalde lidmaatschapsgeld; namelijk nauwelijks cursusavonden waar
u kennis kunt opdoen. Het bestuur vindt niet dat u ‘moet’ betalen voor
iets wat u niet krijgt.
Ondanks het feit dat er weinig lessen gegeven zijn, gaan andere
processen gewoon door zoals onze statutenwijziging via de notaris in
Landsmeer en een verandering bij de Kamer van Koophandel. Onze
penningmeester Gerard Pronk heeft hier een belangrijk aandeel in
gehad. Daarna was het een grote uitdaging om gegevens bij ING om
te zetten; uiteindelijk is dat gelukt door flinke druk uit te oefenen.
Vanaf deze plek dank ik Gerard hartelijk hiervoor.
Ook onze secretaris, de heer Smeets, dank ik voor zijn
werkzaamheden op de achtergrond. De heer Klaassen is
verantwoordelijk voor de website en alles wat daarmee samenhangt.
Daarnaast verricht hij veel hulp op de verenigingsavonden. De heer
Standaar is ledensecretaris en doet vanuit die hoofde veel hand- en
spandiensten voor de verenging. Zijn vrouw Annie mogen we ook niet
vergeten, zij zorgt voor de koffie. Alle drie ook hartelijk dank voor
jullie inzet voor de vereniging.
Op 31 mei 2021 hebben wij onze ledenvergadering (over 2020)
gehouden in het Van der Valk Amstel in een gezellige ambiance, net
zoals we dat in september 2020 hadden gedaan. Wij zijn hier goed
ontvangen en de verzorging was prima in orde. Het bestuur is
voornemens om de jaarvergadering 2022 (over 2021) te houden op 5
september, eveneens in Van der Valk Amstel. We zijn hierover in
onderhandeling met het hotel voor de exacte afspraken . Belangrijk
detail hierbij om te vermelden is dat de prijzen niet meer verlaagd
zijn, zoals in 2020 en 2021 vanwege de Covidpandemie. U kunt dus
stellen dat wij als vereniging tweemaal geprofiteerd hebben van deze
lagere prijzen en dat er nu een marktconforme prijs betaald moet
worden. We zullen binnenkort beslissen wat we gaan doen qua locatie
voor de jaarvergadering.
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Dames en heren, ik kom tot een afronding. Ik spreek de hoop uit dat
we nu eind februari echt uit de pandemietoestand komen en de
regering leven met corona in endemische vorm mogelijk maakt. Ik
hoop u allen te zien bij een nieuwe seizoenstart op 5 september bij de
jaarvergadering.
Ik wens u een goede lente- en zomerperiode toe.
Ralph Schurink, voorzitter
Februari 2022

EHBO-vereniging Amsterdam-Oost
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Verslag van de secretaris

2021 was het jaar waarin de voormalige afdeling Amsterdam-Oost van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
haar naam veranderde in EHBO-vereniging Amsterdam-Oost.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2021 werd de
statutenwijziging door alle aanwezige leden goedgekeurd.
Op 2 juli 2021 heeft notaris Ten Hoor in Landsmeer de statuten van
onze nieuwe vereniging gepasseerd.
Toen was de oprichting van EHBO-vereniging Amsterdam-Oost
officieel een feit.
2022 wordt het eerste jaar waarin wij als zelfstandige EHBOvereniging door het leven gaan. Hopelijk wordt het een in alle
opzichten geslaagd jaar.
Wim Smeets
Secretaris
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Jaarverslag website

Verslag Webbeheerder EHBO-vereniging Amsterdam-Oost
In 2021 kon EHBO-vereniging Amsterdam-Oost weinig oefenavonden
geven, gezien de situatie omtrent corona. Via e-mail werden de leden
geïnformeerd dat er geen oefenavonden waren.
Men kon deze informatie terugvinden op onze website ehbooost.amsterdam, op de pagina Mededeling/Statuten. Het jaarverslag en
de statuten zijn ook op deze pagina te vinden.
Op de pagina Herhalingscursus wordt informatie gegeven over de
oefenavonden, met het lesrooster. Hier kunt u ook de
competentienummers vinden.
De website geeft u alle informatie die u zoekt.
Om de website actueel te houden, is het nodig dat ik de site regelmatig
update en een backup maak. Daarnaast plaats ik een nieuw lesrooster
of een bericht van de voorzitter.
Frits Klaassen
Webbeheerder
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Ledenadministratie.

Ook 2021, waarin corona de samenleving beheerste, was het voor de
EHBO geen goed jaar. We starten het jaar met de volgende
ledenaantallen:
– 36 gediplomeerden
- 3 ongediplomeerden
- 6 ereleden
In totaal 45 leden. In de loop van 2021 leek het erop dat we in de
maand september de lessen weer konden gaan hervatten. Helaas was
dit weer van korte duur en moesten we in november wederom
besluiten de lessen te staken. Dit alles was niet goed voor het
ledenbestand.
We sloten het jaar af met
– 30 gediplomeerden
- 3 ongediplomeerden
- 6 ereleden
In totaal 39 leden.
Ik hoop dat we in 2022 meer herhalingslessen kunnen doen, zodat we
weer een gezonde vereniging kunnen worden.
C.M. Standaar
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Balans per 31 december 2021
Activa

Passiva

Nog te vorderen
Kapitaal 31-12-2020

€34049
-€3931

Kas

€103

Verlies

ING 4880260

€515

Kapitaal 31-12-2021

€29500

nog te betalen kosten

ING Spaarrekening

Totaal

€30118

Totaal

€30118

€30118

Staat van baten en lasten
Baten
Diverse baten/giften

Lasten
€155

Huur
Verzekeringen

€370
€149

DJV

€597

Notariskosten

€525

Bloemen/attenties

€585

Diverse kosten
€8
Cursuskosten
€112
Materiaal
€731
Kosten Website/tekst
€141
Oranje kruis/Certificaat €389
Bestuurskosten
€326
Bankkosten
€153
Netto verlies
-€3931

Totaal

€155

Totaal

€155
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Begroting 2022
Ontvangsten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2021 Begroot 2021 Begroting 2022

Contributie

€1779

0

0

0

Diversen

€1011

155

300

0

Totaal

€2790

€155

€300

€0

Uitgaven
Huur accommodatie
Verzekering
Diverse kosten
Contributies
Cursuskosten
Bloemen/Attenties
Website

Werkelijk 2020 Werkelijk 2021 Begroot 2021 Begroting 2022
€410
€144
€105
€91
€90
€692
€618

€370.00
€149.00
€8.00
€0.00
€112.00
€585.00
€141.00

€400.00
€144.00
€100.00
€200.00
€400.00
€700.00
€0.00

€370.00
€150.00
€100.00
€0.00
€150.00
€600.00
€150.00

Ledenafdracht
€285
Afdracht OK
€224
Districtsjaarvergadering (DJV)
€619
Materiaal
Notariskosten
Bestuurskosten
€483
Bankkosten
€152
Netto verlies
-€1123

€0.00
€389.00
€597.00
€731.00
€525.00
€326.00
€153.00
-€3931.00

€285.00
€250.00
€800.00
€0.00
€0.00
€600.00
€180.00
-€3759.00

€0.00
€300.00
€600.00
€0.00
€0.00
€400.00
€160.00
-€2980.00

€155

€300

€0

Totaal

€2790

Ook over het jaar 2022 wordt geen contributie geheven in verband
met weinig herhalingsavonden en een groot eigen vermogen.
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Toelichting financieel jaarverslag 2021

In het jaar 2021 is er een verlies geleden van €3931.Het eigen vermogen op 31 december 2021 bedraagt €30.118
Met vriendelijke groet,
G.J. Pronk,
Penningmeester
Verslag van de kascontrolecommissie

Hiermee verklaren de ondergetekenden, de heer E. van Buiten en de
heer J.W. Dreeijers op 4 februari 2022 de financiële stukken en
boeken over het jaar 2021 van de EHBO Vereniging Amsterdam-Oost,
gecontroleerd te hebben.
De ondergetekenden hebben de financiële stukken in orde bevonden.
Met dank aan de penningmeester verzoeken ondergetekenden de leden
om het bestuur m.b.t. het gevoerde financiële beleid decharge te
verlenen.
Is getekend te Landsmeer, 4 februari 2022.
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Verslag van de instructie

Twintig eenentwintig, tweeduizendeenentwintig. Wederom een
bijzonder jaar voor een ieder want we zitten nog steeds, ten tijde dat
dit stuk is geschreven, in een COVID 19-pandemie met alle
(beperkende) maatregelen van dien. Gelukkig hebben we in het najaar
van 2021 nog enige lessen kunnen laten doorgaan. Voor het eerst
waren alle EHBO-lessen alleen bij te wonen via vóórinschrijving via
instructeur@ehbo-oost.amsterdam, en dat gaat niet meer veranderen.
Ook voor het eerst (althans sinds lange tijd) hebben we geen eigen
LOTUS meer in de gelederen. Als vervanging hebben we intensief
gebruik kunnen maken van leden van de LOTUS-kring Uithoorn, en
dat is goed bevallen.
Het brancheprotocol geeft ons houvast in wat er allemaal mogelijk is
tijdens de EHBO-lessen. De doelstelling van dit protocol is om veilig
te kunnen opleiden en werken met het praktijkonderwijs van EHBOen reanimatielessen binnen de RIVM-richtlijnen. Iedereen moet de
RIVM-richtlijnen volgen. Door de lessen in deze vorm aan te bieden,
kunnen EHBO-verenigingen (en bedrijven en organisaties) een veilige
werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.
Wederom hebben we een cursusjaar niet met alle geplande lessen
kunnen afsluiten, maar we houden de moed er in!
Ik wens u en de uwen veel gezondheid en sterkte toe in deze periode.
Tot in het najaar van 2022, als er weer nieuwe EHBO-lessen gepland
staan!
Sjaak Sneek
EHBO-instructeur

