Notulen algemene ledenvergadering EHBO‐Blixembosch
Donderdag 16 maart 2017 aanvang 19.30 in Basisschool De Boschuil
Aanwezig;
Matty van Otten‐van IJzendoorn, Gertjan van de Heuvel, Conny van Gulik, Tiny Gruijters, Marjan
Hendrikx, Will Reniers, Rob de Jong, Maurice Plouvier, Ralf van Otten, Luuk Reniers, Christian van der
Kort
Afwezig;
Mariëlle Boerenkamp‐Rief, Jeroen Hilgers, Lisa Verbeek, Martijn Smoors, Cees Verschure,
Annemarieke Weerheim‐Meesters, Luuk Reniers, Hennie van de Loo.

Opening .
De vergadering is geopend door Conny. En zij heet de aanwezigen van harte welkom.
Het verslag van vorige Algemene Leden Vergadering (17 maart 2016) is doorgenomen en door
eenieder goedgekeurd.
Bestuurs‐mededelingen.
Als eerste is de dankbetuiging van Ted, voor de steun bij zijn grote verlies, door het bestuur
aan de leden doorgegeven.
Vervolgens heeft Marjan, met steun van Ralf, verslag gedaan over de opstart van de plannen
om in samenwerking met het Leo Huygen (Rode Kruis) 6 minuten (reanimatie) zones te
creëren in Blixembosch. Dit behelst het opzetten van een communicatieplan in
samenwerking met het Rode Kruis en Wijkvereniging Blixembosch. Marjan is al in overleg
met Leo Huygen (Rode Kruis), Tiny Conny en Luuk zullen namens onze vereniging gaan
aansluiten bij deze vergaderingen. Luuk gaat helpen door bedrijven te benaderen voor
sponsoring van de A.E.D.’s, hoewel het eerst en vooral gaat om voldoende mensen te
enthousiasmeren een EHBO opleiding of reanimatiecursus te volgen. Luuk is ook de linking
pin met de onze PR commissie die daar waar nodig kan ondersteunen.
Het communicatieplan dat opgesteld gaat worden behelst dus eerst en vooral de
cursussen/opleidingen te promoten, het promoten van de aanmelding bij Hartslag Nu (door
mensen in de wijk die wel gecertificeerd zijn maar niet aangesloten bij onze vereniging).
Als voldoende personen hiervoor zijn aangemeld kan er gekeken worden naar de sponsoring
voor de aanschaf van de benodigde A.E.D.’s, de wijkvereniging stelt hiervoor alvast € 5000,00
ter beschikking.

De Hartstichting wil dit jaar ook 1000 mensen gratis de reanimatiecursus laten doen in het
PSV‐stadion (ook dit kunnen wij gaan promoten).
Dus Hart voor Blixembosch gaat hiermee aan de slag met Marjan, Tiny, Luuk, Conny en Leo
en leden van de wijkvereniging. Matty zal vanuit onze P.R. commissie ondersteunen bij
schrijven waar nodig.
Jubilarissen.
Het is afgelopen jaren niet gedaan maar de jubilarissen mogen wel even in het zonnetje
gezet worden. Dit zijn Wil en Marjan (7 jaar), Ted (6 jaar) en Matty en Ralf (5 jaar).
Gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet gedurende deze jaren. En dat dit nog vele jaren gaat/mag
continueren.
Korte terugblik afgelopen jaar.
Conny geeft een korte terugblik over het afgelopen jaar. Ook in het voorgaande jaar zijn er
weer diverse inzetten geweest. De zwerfafvalactie, buitenspeeldag en de sportdagen van de Bosuil
die goed zijn verlopen. Ook bij het familiespektakel is het goed gegaan inclusief de extra donderdag
avond in verband met het 25 jarig bestaan van de wijkvereniging. Er was wel wat miscommunicatie
tussen de wijkvereniging en onze vereniging. We hebben dan ook op advies van de wijkvereniging
besloten een draaiboek op te stellen voor het familiespektakel. Zodra deze klaar is wordt het
draaiboek toegestuurd aan de leden. Ook wordt er een algemeen draaiboek (gedragscode) opgesteld
ten behoeve van de inzetten.
Er was wel een tekort aan vrijwilligers. De inzetten zijn toch belangrijk voor zowel de wijk
Blixembosch als voor onze vereniging.

Verslag kascontrole commissie en benoeming leden nieuwe commissie.
Will & Rob hebben samen gekeken bij Ralf (penningmeester) naar de kasstaat van de
vereniging.
Alles ziet er netjes uit, was goed voorbereid. De vereniging staat er financieel goed voor.
Er wordt decharge verleend aan het bestuur door de Kascontrolecommissie en de aanwezige
bij de vergadering.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar wordt gevormd door Rob de Jong & Gert‐Jan van
den Heuvel.
Financiële verantwoording.
Als vereniging moeten wij een financieel jaarverslag publiceren, iedereen heeft bij de agenda
voor deze ALV het jaarverslag van 2016 en de begroting van 2017 toegestuurd gekregen.
Deze wordt doorgenomen door de penningmeester. De vragen/onduidelijkheden hierover
zijn door Ralf naar ieders tevredenheid beantwoord.
Ons ledenaantal staat nu op 23 leden.
Begin 2016 hadden we 31 leden. In 2016 zijn er 8 leden weggegaan. Er zijn nogal wat leden
geweest die te laat hebben afgemeld. Volgens de statuten dient men zich 2 maanden voor
het nieuwe kalenderjaar af te melden. Bij te laat afmelden dient men nog de contributie te
betalen. De statuten staan nu ook op de website. Vanaf volgend jaar staat ook op de factuur
vermeld dat de statuten hierop vermeld staan.

Tevens heeft Ralf uitleg gegeven over de Rabobank clubkas campagne (van 6 april tot 30
april) en iedereen gevraagd hieraan mee te werken. Dus gelieve ook aan vrienden en
kennissen, die een Rabobank rekening hebben, te vragen om te stemmen op onze
vereniging.
De contributie voor het komende jaar is onveranderd gebleven op € 50,00.
Bestuurssamenstelling.
De bestuurssamenstelling blijft onveranderd.
P.R. commissie.
Er is een P.R. commissie samengesteld. Deze bestaat uit Matty en Luuk.
Zij gaan zowel onze vereniging promoten en zullen Hart voor Blixembosch ondersteunen bij
promotieonderwerpen. De doelgroep die de commissie gaat proberen te bereiken is iedereen die
hulp kan verlenen bij voorkeur in Blixembosch of aanpalende wijken. Die ideeën die tijdens de ALV
zijn geopperd hiervoor zijn:
Kraampjes en flyeren tijdens wijkactiviteiten eventueel met acties met lotus.
De vereniging laten zien op ouderavonden op de scholen.
Folders en of workshops tijdens inzetten. Tijdens het komende familiespektakel wordt er op
zondagmiddag een reanimatie workshop gegeven voor de oudere jeugd. Deze zal gegeven worden
door Rob en Gert‐Jan. Instructies hierover gaan zij krijgen van Henny en Maurice.
Zichtbaar zijn op Social Media.
Iedereen die nog ideeën heeft voor de P.R. commissie kan deze per mail doorgeven.
Rondvraag.
Luuk vraagt of het mogelijk is een groepsapp te maken voor de vereniging.
Het bestuur gaat zich hierover buigen en zal te zijner tijd een terugkoppeling geven.
Verder zijn met de personen, die zich hebben opgegeven voor de cursus wandelletsel, de les data
afgesproken. 1ste les 5 april (extra les voor niet ehbo‐ers)
2de les 26 april (1ste les ehbo‐ers)
3de les 3 mei
4de les 17 mei
Sluiting.
Conny sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar input.

