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1 Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 
 

2 Secretariaat 

 2.1 Ingekomen stukken 
 
Geen 
 

 2.2 Mededeling 
 
Sinds de verlenging van april dit jaar krijgen de leden na verlenging van 
hun diploma niet meer een plastic pasje. Wanneer men wel een bewijs 
van verlenging nodig heeft, kunnen de leden deze zelf downloaden 
vanaf de website van het Oranje Kruis. Het secretariaat zal hierover een 
mailing de deur uit doen. Hier zal dan ook in komen te staan hoe in te 
loggen bij het Oranje Kruis. 
 

3 Penningmeester 

 3.1 Kascommissie verslag en benoemen nieuwe kascommissie 
 
De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Nienke Melein en 
Saskia van Gool.  
 
Nienke heeft dit jaar voor de 2e keer in de kascommissie gezeten en 
gaat er uit. Saskia blijft nog een jaar in de kascommissie zitten en 
Bertho Elings meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Petra 
zal nog een mail de deur uit doen voor een reserve lid. Deze hadden we 
dit jaar niet. 
 
Ondanks corona zijn we het afgelopen seizoen nog 325 euro in de plus 
geëindigd. 
 
Het spaarsysteem om te sparen voor opleidingen blijft nog een jaar 
staan. Tevens is er besloten dat deze ook gebruikt mag worden om je 
contributie of een deel hiervan te betalen. Wanneer iemand hier gebruik 
van wil maken, mag het lid zelf contact opnemen met de 
penningmeester (penningmeester@ehboblokkerzwaag.nl). 
 



 3.2 Contributie vaststellen 
 
De contributie kan voor het komende jaar het zelfde blijven, namelijk 
42,50 euro. 
 

4 Coördinator 
 
Afgelopen jaar is het door corona erg stil geweest wat betreft evenementen. 
Langzaam aan worden de evenementen weer opgestart. 
 

5 Bestuur 

 5.1 Aftreden penningmeester, benoemen nieuwe penningmeester, Petra is 
herkiesbaar 
 
Er zijn geen aanmeldingen geweest voor de bestuursfunctie van 
penningmeester. Alle aanwezigen zijn er mee akkoord dat Petra voor 
nog een 3 jaar aanblijft als penningmeester. 
 

 5.2 Mededelingen bestuur 
 
Demelza geeft aan dat zij na dit seizoen stopt met het voorzitterschap. 
Ze is al gestopt met de lessen te volgen. Mocht u interesse hebben in de 
functie van voorzitterschap, kunt u contact opnemen met Demelza. 
 

6 Statuten en huishoudelijk regelement: toestemming gebruik statuten KNV 
n.a.v. WBTR. 
 

7 Instructeurs 
 
Namens de instructeurs was Monique Klaver aanwezig bij de vergadering.  
 
Zij geeft aan dat de instructeurs verbaasd zijn over het feit dat we op dinsdag 
nu in de gymzaal zitten, ondanks dat wij al 25 jaar onze lessen verzorgen op 
de Wingerd. 
 
Ronald geeft als reactie hierop dat hij steeds meer het gevoel heeft dat wij als 
EHBO vereniging uit beeld raken bij de school 
 
Demelza gaat contact opnemen met de coördinator van school. 
 

8 Jubilarissen 
 
5 jaar: 
Jolanda Kamps 
Kasper de Wit 
Nick van der Lee 
Rianne Rood 
 
10 jaar: 
Ad de Waal 



Dennis Bruin 
Ginny Chow 
Kristel Brouwer 
Louise Zwaal 
Marjella de Jong 
Petra Brakeboer 
Remco Zwaal 
Sander Varga 
Saskia Lambeek 
 
15 jaar: 
Annie Jong 
Maaike Hollenberg 
 
20 jaar: 
Angelique Elings 
José Thiel 
Sandra Balk 
 
25 jaar: 
Carla Servais 
Sieta Dolstra 
 
35 jaar: 
Berend Bentvelzen 
Leo de Boer 
 
De jubilarissen zullen in de les hun speldje en een kleinigheidje krijgen. 
  

9 Rondvraag 
 
Ronald Oerlemans: 
Ronald gaf aan dat hij iets later in de vergadering kwam en vroeg zich af wat 
er met de pasjes van het Oranje Kruis aan de hand was. Hem is uitgelegd dat 
het Oranje Kruis heeft besloten dat wanneer er bij de verlening van het 
diploma nieuwe pasjes uitgegeven moeten worden hier 5 euro extra voor 
betaald moet worden. Het bestuur heeft besloten dat wij dit niet doen. Mocht je 
wel een bewijs nodig hebben dan kan je deze downloaden van de website van 
het Oranje Kruis. 
 
Kristel Brouwer: 
Kristel vraagt zich af hoe er nu met de nieuwe richtlijnen wat betreft corona 
omgegaan wordt binnen de vereniging. 
Demelza geeft aan dat het bestuur hier overleg over gevoerd heeft en daar is 
het volgende uitgekomen: Wij hoeven ons niet meer aan de 1,5 meter afstand 
te houden, maar wanneer men dat wel wil is dit geen probleem. Het bestuur  
gaat er ook van uit dat ieder lid anderen met respect behandelen en dat zij bij 
corona gerelateerde klachten niet naar de les komen.  
Tijdens de reanimatie lessen zullen, als de leden dat willen, er nieuwe maskers 
gebruikt worden en zullen de longen vervangen worden. 



 
Tevens bedankt Kristel Demelza voor haar inzet van de afgelopen jaren. 
 
Bertho Elings: 
Bedankt Demelza voor haar inzet van de afgelopen jaren en geeft aan dat we 
het punt benoemen kascommissie lid vergeten zijn. 
 
Dit punt is alsnog behandeld, zie punt 3.1 van de notulen. 
 
Petra Brakeboer: 
Spreekt de hoop uit dat er veel mensen weer willen gaan helpen met inzet 
tijdens evenementen en dergelijke. 
 

10 Sluiting 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de 
vergadering om 20.45 uur. 

 


