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Jaarverslag 2018 
 

Ook dit jaar weer een korte samenvatting van de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in 

onze vereniging hebben plaats gevonden. 

 

 

 

Leden. 

• In 2018 zijn er 5 leden van een andere vereniging gekomen, waaronder ook 1 lotus. 

• In 2018 hebben er 8 mensen examen gedaan en alle 8 zijn geslaagd. 

• Zijn er 15 die hun lidmaatschap hebben opgezegd ivm stoppen of het volgen elders. oa 5 personen van 
KVD Polsbroek 
 

De vereniging bestaat eind 2018 uit :   2017 

5 kaders (4x EHBO, 1x reanimatie)    3 kaders (2x EHBO, 1x reanimatie) 

5 lotussen       3 lotussen (per 1-1-18 4 lotussen) 

3 ereleden       3 ereleden  

63 EHBO leden      56 EHBO leden 

27 AED leden      14 AED leden 

21 EHaK leden.      30 EHaK leden 

 

Bestuur. 

In 2018 bestond het bestuur uit : 

Voorzitter      : Anja Prosman 

Secretaris       : Marjolein Kamer 

Penningmeester      : Herma Poot 

Algemeen      : Arina de Vries 

Helaas heeft dit voorjaar Cees zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. 

 

 

Van het Bestuur. 

• Het bestuur heeft dit jaar 4 maal een vergadering gehouden bij bestuursleden thuis.  

• Tevens zijn vanuit het bestuur vertegenwoordigingen geweest bij de vergaderingen van de regio. Deze 
vergaderingen waren in het voor en najaar.  

• Met ingang van 2019 heeft de vereniging het samenwerkingsverband met de Regio EHBO 
Krimpenerwaard verbroken. 

• De vereniging heeft zich ingeschreven voor de Clubactie 2018 van de Rabobank, hiervoor heeft de 
vereniging een bedrag ontvangen van € 342,55 en tijdens de Krimpenerwaard in beweging €5,- 

• Op 9 februari as starten we met een nieuwe EHBO cursus, dit is op verzoek van de deelnemers op 
zaterdagochtend. 

• Marjolein is naar een congres geweest van de Hartstichting omtrent Burgerhulpverlening en alarmering 
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Herhalingslessen. 

Het is elk jaar weer puzzelen om een seizoen in elkaar te zetten. Belangrijkste items zoals beschikbaarheid kaders 

en lotussen en daarnaast het verdelen van de leden op de zaterdagen. 

Er hebben het afgelopen seizoen 4 groepen gedraaid voor het volgen van de herhalingslessen EHBO. Januari was 

de maand voor de herhalingsles Kinder- EHBO, dit was 1 avond. Ook was er 1 avond voor de reanimatie 

herhalingsles. 

  

Een aantal hoogtepunten uit 2018: 

 

Januari-December         Uitlenen van de EHBO tassen aan leden, te weten tijdens koningsdag, sinterklaas 

intocht, speelweek en kamp van basisschool de Sterrenboom. Uitlenen van de oefen 

AED’s aan lid ten behoeve van een middelbare school.  

 

In februari lanceerde de gemeente Krimpenerwaard de campagne HartVeiligWonen. 

Velen wisten ons rechtstreeks te benaderen via de site. Een aantal mensen had dit 

gedaan via het centrale mailadres van de gemeente. Al met al zijn er door Roel Burger, 

Co en Rudina Verkerk veel mensen opgeleid, Marjolein coördineerde alles wat soms een 

dagtaak was. Er zijn in totaal 11 cursussen geweest van 4 uur. Met een totaal van 128 

inwoners uit de Krimpenerwaard. Ook hebben 3 mensen van buiten de Krimpenerwaard 

de reanimatie beginnerscursus gevolgd (via de site van de hartstichting zich bij ons 

aangemeld). Alle cursisten zijn geen lid van de vereniging (vereiste van gemeente) maar 

worden in 2019 wel uitgenodigd om herhalingsles te volgen (en daarmee alsnog lid te 

worden). 

In het kader van deze campagne hebben we besloten om reanimatiepartner bij de 

Hartstichting te worden. Hierdoor konden wij o.a. de deelnemers een instructieboek 

aanbieden, wat zeer gewaardeerd werd. 

 

Er is weer regulier onderhoud geweest op de AED’s zodat deze ook voor 2019 weer 

volledig operationeel zijn en blijven. 

 

 Voor het eerst dit seizoen hebben wij items verkocht tijdens de herhalingsles. Gezien de 

opbrengsten werd hier duidelijk in een behoefte voorzien. 

 

 Op de ONS-school zijn er dit schooljaar weer lessen jeugd EHBO gegeven, alle 

leerlingen zijn geslaagd voor hun diploma. Ook dit keer werden de lessen verzorgd door 

Rudina. Deze lessen werden weer mede mogelijk gemaakt door leden en ouders. 

 Het vrijwilligersteam op de ONS, heeft te kennen gegeven te stoppen. Er zal een hele 

nieuwe groep komen die de lessen in het nieuwe schooljaar gaan oppakken. We zoeken 

nog enkele mensen die ons hierbij kunnen assisteren. 

 Wij zijn in gesprek geweest met de Sterrenboom om daar  de jeugd EHBO ook weer op 

te pakken maar helaas gaat dit niet lukken. 

Tenslotte. 

Iedereen die zich heeft ingezet voor de EHBO, op welke manier dan ook, hartelijk bedankt hiervoor. Mogen we ook 

dit jaar weer een beroep op u doen?  


