Jaarverslag van 1 september 2013 - 31 augustus 2014
Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Materiaalmeesters
Bestuursleden

dhr. C.C.H. Käyser
mw. C.J. Mans-Donker
dhr. C.M. Ammerlaan
dhr. R. van Nederpelt
dhr. J. van Lier (lotus)
dhr. A.R. Krijthe (instructeur)

Op 12 november 2013 is een basiscursus EHBO van start gegaan met 13 cursisten: de cursiste die vorig
jaar geen examen kon doen vanwege haar werkzaamheden is halverwege de cursus weer ingehaakt. Het
examen volgde op 25 januari 2014. Helaas heeft 1 kandidaat het niet gehaald. Hij zal het volgend
seizoen opnieuw proberen. Mevr. E. Lejewaan heeft de cursus verzorgd. De leskosten bedroegen
€ 225,00.
Voor een eventuele volgende groep cursisten geeft mevr. Lejewaan de voorkeur aan het gebruik van het
Oranje Kruis boekje i.p.v. het boekje EHBO Leren en Doen, van de Nationale Bond. Alhoewel het
boekje van de NB voldoet aan de gestelde eisen voor het examen, bevat het veel meer informatie dan in
het OK boekje en is dus minder overzichtelijk voor de cursisten.
Voor de uitreiking van de diploma’s zijn we naar het Medisch Farmaceutisch Museum
‘De Griffioen’ in Delft geweest.
Ook hadden we de gebruikelijke competentielessen, drie in totaal, waarvan de eerste op 10 september
van start is gegaan. Dhr. C. van der Ende heeft deze lessen voor zijn rekening genomen. De leskosten
bedroegen € 55,00. De studentenkorting is nog steeds 10%. De competentielessen werden op 21 januari
2014 beëindigd.
Elke laatste les werd afgesloten met een zgn. diagnose test, die door dhr. Van der Ende in elkaar gezet
was. Deze werd als zeer positief en leerzaam ervaren.
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 10 december 2013. Omdat het vorig EHBO
seizoen met een licht financieel verlies was afgesloten is tijdens deze vergadering een voorstel tot
contributieverhoging met € 2,50 gedaan. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen en deze
verhoging zal per 1 september 2014 ingaan.
De competentielessen EHBO aan Kinderen was verdeeld in 3 groepen gedurende de periode 28 januari
tot 25 maart 2014. De cursusleiders waren mevr. Lejewaan en dhr. Van der Ende. De leskosten
bedroegen € 30,00 voor 3 lessen en € 37,50 voor 4 lessen. Dit seizoen hebben we geen opleiding
gehad.
In de periode 24 september tot 1 april heeft dhr. A.R. Krijthe diverse lessen verzorgd op het gebied van
Reanimatie+AED (8 cursisten) , Sportletsels (3 cursisten) en Wandelletsels (6 cursisten).
Omdat deze lessen in dit seizoen voor het eerst werden verzorgd kunnen we spreken van een succes
voor wat de opkomst betreft.
De Nationale Bond hield haar Jaarvergadering en kampioenschappen EH op 10 mei 2014 in
Hooglanderveen.
Het bestuur is dit seizoen in april bij elkaar geweest. Dit was de laatste bestuursvergadering waarbij dhr.
Ammerlaan aanwezig was. Hij gaat nu definitief stoppen als bestuurslid en materiaalmeester: er zal nog
een gepast afscheid volgen.
Dhr. Van Nederpelt volgt hem op, maar omdat deze niet elke dinsdag aanwezig kan zijn, zijn we nog op
zoek naar assistentie voor hem.

Onze lotus dhr. Gielisse heeft aangegeven te willen stoppen als vaste lotus bij de vereniging. Wel blijft
hij lid van de vereniging en zal als cursist de competentielessen bijwonen. Het bestuur dankt dhr.
Gielisse dan ook hartelijk voor zijn vakkundige uitvoeringen als Lotus.
We zijn zeer verheugd dat één van onze leden, mw. D. van Lier, in november van 2014 de opleiding tot
Lotus gaat starten.
Namens de bestuursleden wil ik de instructeurs en lotussen weer hartelijk danken voor hun inzet tijdens
dit EHBO seizoen en ook een ieder, die op een meelevende manier heeft meegedacht met de vereniging,
zeg ik heel hartelijk dank! Wij spreken de hoop uit dat wij ook het komende jaar jullie ideeën,
vertrouwen en steun zullen krijgen zodat we een succesvol EHBO-jaar mogen beleven.

Mevr. C.J. Mans-Donker
Secretaris/Penningmeester

Dhr. C.C.H. Käyser
Voorzitter/Penningmeester

