Jaarverslag 2019
Ook dit jaar weer een samenvatting van de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in onze vereniging hebben
plaats gevonden.
Leden.
• In 2019 zijn er 4 leden van een andere vereniging gekomen:
• In 2019 hebben er 11 mensen EHBO examen gedaan en alle 11 zijn geslaagd.
• Zijn er 8 die hun lidmaatschap hebben opgezegd ivm stoppen of het volgen elders.
De vereniging bestaat eind 2019 uit :
4 kaders
5 lotussen
3 ereleden
71 EHBO leden
49 AED leden
19 EHaK leden.
Bestuur.
In 2019 bestond het bestuur uit :
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen

2018
5 kaders (4x EHBO, 1x reanimatie)
5 lotussen
3 ereleden
63 EHBO leden
27 AED leden
21 EHaK leden

: Anja Prosman
: Marjolein Kamer
: Herma Poot
: Arina de Vries

Van het Bestuur.
• Het bestuur heeft dit jaar 5 maal een vergadering gehouden bij bestuursleden thuis.
• Enkele bestuursleden hebben een gesprek gehad met VOB omtrent huren van de ruimte.
• De vereniging heeft zich ingeschreven voor de Clubactie 2019 van de Rabobank, hiervoor heeft de
vereniging een bedrag ontvangen van € 818,18 en tijdens de “Hollandse IJssel in beweging” heeft er
helaas niemand de EHBO gesponsord.
• We hebben ons ingeschreven voor de donatie textielopbrengst van de gemeente: € 1000,- te besteden
voor de Jeugd EHBO. De cheque is op 11 juni aan de vereniging overhandigd.
• Via de site van de Hartstichting hebben er in totaal 6 mensen buiten Stolwijk deelgenomen aan de
beginnerscursus reanimatie. Te weten uit Utrecht(2x) Gorinchem, Moordrecht, Ridderkerk en NieuwLekkerland. Zij worden geen lid van de vereniging.
• Daarnaast hebben 24 personen de herhalingsles bezocht. Zij kwamen uit Bergambacht (8), Stolwijk
(11), Nieuwerkerk aan de IJssel, Ridderkerk, Moordrecht, Boskoop, Haastrecht en zijn geen lid
geworden van de vereniging.
• Voor het eerst dit jaar hebben wij de factuur voor contributie per mail verstuurd, dit had voor sommige
mensen wat voeten in aarde. Hierdoor waren soms herinneringen nodig.
• Van de sponsor Nevli Vastgoed BV hebben we een oefen AED en oefen pop mogen ontvangen.
Waarvoor hartelijk dank!
• Mede met behulp van Nancy Markus heeft de website een nieuwe lay-out en qua tekstinhoud een flinke
up-date gehad. Nancy neemt daarnaast de publiciteit voor haar rekening, denk aan persbericht voor
krant/radio/tv/sociale media. Nancy vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank.
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•

Ook vanaf deze plaats een hartelijk dank aan Siebe Kamer (boekhouding en assisteren tijdens de
beginnerscursus), Lydia Verhoef (klaarzetten en schoonmaken van het gebouw) Zonder hun hulp
konden wij niet!

•

Ook willen wij Ciska van Dijk en Lydia Verhoef bedanken voor hun inbreng tijdens hun “stage”
gedurende 2019, beiden hebben aangegeven geen taken binnen het bestuur te kunnen vervullen.
In november 2019 zijn wij Partner van Hartslagnu! geworden, een regionale functie omtrent
burgerhulpverleners werven, en localiseren van de AED’s.

•

Herhalingslessen.
Zoals jullie kunnen zien, groeit het ledenaantal hard. Dit bracht heel wat extra werk met zich mee om iedereen in
te plannen voor de vele herhalingslessen. Dit jaar was de groepsindeling online gemaakt. Er hebben het
afgelopen seizoen 5 groepen gedraaid voor het volgen van de herhalingslessen EHBO. Januari was de maand
voor de herhalingsles Kinder- EHBO, hiervoor 1 avond. Ook waren er 7 avonden/zaterdagochtenden ingedeeld
voor de reanimatie.
Bij deze hartelijk dank voor jullie inzet en aanwezigheid bij de lessen.
Een aantal hoogtepunten uit 2019:
Dit jaar hebben vele leden hun door ons ingeroosterde herhalingsles gewijzigd. Enkele zijn niet op komen dagen,
waardoor dit heel veel werk met zich meebracht. Daarom gaan we starten met het online inschrijven voor de
EHBO lessen, je bent als lid zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je competent zijn. Wanneer wij
constateren dat je niet voldoende aanwezig bent, krijg je éénmalig van ons een schrijven hierover.
Uitlenen van de EHBO inzet-tassen aan leden, te weten tijdens koningsdag, dodenherdenking, Beijersche feest,
Club van 100, sinterklaas intocht, speelweek, voetbalvereniging Stolwijk, volleybal vereniging Dosko. Mocht je
gebruik willen maken van een tas of oefen AED, dan kan je hiervoor contact opnemen met secretariaat.
We hebben twee inzetten gehad: de sportdag van de Sterrenboom en twee open dagen bij Dierenhandel
Hoogendoorn.
Er is weer regulier onderhoud geweest op de zeven AED’s die wij voor de gemeente Krimpenerwaard
onderhouden zodat deze ook voor 2019 weer volledig operationeel zijn en blijven.
Op 17 juli hebben twee EHBO-ers van de vereniging en van één van EHBO Bergschenhoek geassisteerd bij de
ontruimingsoefening in Zwembad Ons Polderbad. Dit mocht niet algemeen bekend zijn en daarom is er van
buiten Stolwijk één persoon benaderd.
Op 9, 16 en 21 september hebben twee leden met de brandweer geoefend. Op de 21e was dit de gehele dag ivm
brandweervaardigheidsdag, hieraan deden negen brandweerploegen uit de veiligheidsregio Hollands Midden
mee.
Op de braderie in augustus hebben een aantal nieuwe leden en deelnemers aan de reanimatiecursus mogen
verwelkomen. Daarnaast hadden we voor de kinderen een grabbelton en kleurplaat. De samenwerking met de
brandweer verliep hierbij ook goed. Tezamen hadden we het thema veiligheid We verkochten deze dag diverse
verbandmiddelen, verbandkoffers, branddekens, brand- en koolmonoxidemelders en lifehammers. De omzet was
€ 126,- We hebben ons weer laten zien, gelukkig geen incidenten gehad.
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Op de ONS-school zijn er dit schooljaar weer lessen jeugd EHBO gegeven, alle leerlingen zijn geslaagd voor hun
diploma. Dit keer lag de coördinatie van de lessen bij Marjolein. Deze lessen werden mede mogelijk gemaakt
door Nel Veenstra, Anita Zijderlaan, Yael Bogaard, Marleen Verburg en Lydia Verhoeven. Waarvoor hartelijk
dank.
Op de Sterrenboom zijn in februari en april 2 lessen van een uur verzorgd omtrent Jeugd EHBO. De leerlingen uit
groep 6-8 mochten in Sterrentijd een onderwerp kiezen en hebben aangegeven meer te willen weten van de
EHBO. De lessen zijn verzorgd door Marjolein.
Donateurs.
Ook dit jaar zijn velen van jullie weer op pad geweest voor het ophalen van het donateursgeld.
Iedereen die het afgelopen jaar weer heeft meegeholpen het donateursgeld te innen hartelijk dank voor uw
genomen tijd hiervoor.
Helaas is er een bedrag van ruim €135 niet bij ons binnengekomen. Dit heeft vooral te maken met mensen
waarbij het kaartje in de bus is gedaan met het verzoek tot overmaken omdat men niet thuis was. Veel donateurs
maken dan helaas toch het geld niet over. Daarom toch het verzoek het geld echt op te halen.
Na afloop van de jaarvergadering kunnen de donatiekaarten weer worden opgehaald.
Op de website staan de formulieren om over te gaan op automatisch incasso.
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?
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