Notulen Algemene Ledenvergadering
14 april 2011
- De voorzitter Wil Krol heet iedereen welkom.
Volgens de statuten is een derde van het bestuur aftredend. In dit geval is dat Wil, hij heeft
zich herkiesbaar gesteld.
Er hebben zich geen andere kandidaten voor deze functie gemeld.
De algemene vergadering besluit om Wil weer opnieuw in deze functie te benoemen.
- Er wordt door het bestuur aangegeven dat de vereniging het lidmaatschap bij de Nationale
Bond wil opzeggen en zich bij EHBO Noord Brabant wil aansluiten. Hier stemmen alle leden
mee in.
Hiervoor is echter wel noodzakelijk dat de statuten gewijzigd worden wat via een notaris
moet gebeuren.
Aan de vergadering wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de volgende
statutenwijzigingen:
*De statuten worden in die zin aangepast dat daar niet langer meer de verplichting in staat om
aangesloten te zijn bij de Nationale Bond.
Heel dit artikel wordt uit de statuten verwijderd.
* Er wordt aan de statuten toegevoegd dat we als vereniging bij meerdere overkoepelende
organisaties aangesloten kunnen zijn.
De vergadering stemt unaniem in met deze voorgestelde wijzigingen.
Tevens besluit de vergadering akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van onze
vereniging.
- Voor het lopende beokjaar, tom 31 december 2011, wordt een kascontrole commissie
aangesteld: (zie doen van hun bevindingen verslag tijdens de ALV in 2012.
Twee personen willen deze taak op zich nemen, te weten:
Ted Vuurberg en Wil Reniers
Rondvraag:
- Statuten en huishoudelijk reglement zijn niet zichtbaar op de site ivm privacy. Ze kunnen
altijd door leden opgevraagd worden.
-Leden van de vereniging zijn tijdens het verlenen van eerste hulp altijd verzekerd dus niet
alleen bij inzetten.
-Het lidmaatschap verloopt wanneer de herhalingslessen niet gevolgd worden. Je vaardigheid
(competentie) vervalt hierdoor.
- Er wordt aangegeven dat er relatief veel herhalingslessen gevolgd moeten worden. Dit kost
veel privé tijd. Het bestuur gaat dit met elkaar bespreken in een volgende vergadering.
- Adrienne geeft en presentatie over EHBD, eerste hulp bij Drugs en Alcohol .
Verder wordt een korte uitleg gegeven over het triviant spel als afsluiting van het cursus jaar.
Dit spel zal als een soort “teambuilding” op 19 mei aanstaande plaatsvinden.

