
21 maart 2022 

1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Kockengen. Omdat de voorzitter een positieve 

coronatest heeft, wordt de vergadering voorgezeten door Fiona de Vries, (penningmeester). 

Zij heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn afmeldingen van Roland Pleijster, Clothilda 

van Kleinwee, Gerda Boele, Gerrit Bouman, Corrie van Loenhoud, Mary van Schie en André 

van Herk. 

2. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn ongewijzigd goedgekeurd.  

3. Het jaarverslag van de secretaris en het door Mary van Schie, als aanvulling daarop, 

ingestuurde verslag van de evenementen wordt ook goedgekeurd.  

4. Het jaarverslag van de penningmeester liet een positief resultaat zien mede door de Rabo 

clubsupport € 543,00 en de statiegeldactie bij de COOP € 853,00 de penningmeester gaf voor 

zover nodig een toelichting op de cijfers. Er zijn nieuwe reanimatiepoppen gekocht en twee 

nieuwe training AED’s. Ook is er een mooie verbandtas (rugtas) aangeschaft voor gebruik bij 

inzetten bij evenementen.  

5. De kascontrolecommissie bestond uit Dick Kroon en Hans van Loenhoud, Fiona kreeg een 

compliment voor het werk wat zij heeft gedaan.  

6. Volgend jaar bestaat de kascontolecommissie uit Hans van Loenhoud en Anja Romijn. 

7. Bestuursverkiezing en installatie: aftredend en herkiesbaar zijn Fiona de Vries, Mary van 

Schie en Jan Oskam, aangezien er geen tegenkandidaten zijn, worden zij allen weer herkozen 

voor een volgende periode. 

8. Bestuursmededelingen: 

8a. De contributie is voor 2022 vastgesteld op € 32,50 en in 2023 wordt dat met instemming van de 

aanwezige leden verhoogd naar € 37,50.                                                                       

8b. Diplomaverlenging: Als vereniging zijn wij verplicht om leden competent te verklaren, dat wordt 

ons opgelegd door het Oranje Kruis en de K.N.V. Er zijn nog al wat leden die niet voldoende 

herhalingslessen volgen. Er worden ieder jaar 12 lessen ingepland waarvan men er 5 zou moeten 

volgen waarvan 1 les reanimatie en een les verbandleer. Het is natuurlijk van belang de vaardigheden 

op peil te houden, zeker als je ook ingezet wordt bij evenementen. Wanneer het niet lukt de 

benodigde lessen te volgen, wordt er een toets afgenomen. Als je niet competent kan worden 

verklaard, vervalt het diploma, je kunt dan ten alle tijden lid blijven en de lessen bezoeken maar dan 

zonder geldig diploma.                                                                                                                                                            

8c. Evenementen: er wordt steeds vaker een beroep gedaan op hulpverleners bij evenementen, 

daarom is er een protocol opgesteld waarin staat wat wij van de organiserende partij verwachten en 

wat zij van ons mogen verwachten. Mary van Schie is de evenementen coördinator waar de 

aanvragen binnen komen, zij benaderd de leden per e-mail. 

9. Er zijn dit jaar 4 jubilarissen: Dirk Sloesarwij is 35 jaar lid, Jan Oskam is 30 jaar lid, Anja Romijn 

en Marjan van Zuijlen zijn 25 jaar lid. Zij kregen allen de bijbehorende jaarspeldjes en een 

mooi boeket bloemen. 



10. Rondvraag: Hans van Loenhoud meldt dat de website is vernieuwd, ga naar                        

www ehbokockengen.nl het lijkt dan alsof je op de oude website terecht komt maar je wordt 

dan doorgeschakeld.                                                                                                                                                         

Een nieuwe eerste hulp opleiding zou goed zijn voor de continuïteit van de vereniging.                                    

Mogelijk reclame maken na afloop van een reanimatiecursus.                                                                                                                               

We kunnen ook regionaal proberen of er belangstelling is voor een cursus.                                                                      

Linda van Schaik en Gerry Duijveman willen niet herkenbaar met hun gezicht op de website.                                                                  

De gouden sjoelsteen is dit jaar gewonnen door Gerry Duijveman.  

11. Sluiting 

De bon voor de taart, beschikbaar gesteld door bakkerij De Rooster werd gewonnen door Letta 

Smit. Er waren 13 leden op de vergadering aanwezig. 

 

 

 

 

 

 


