EHBO-VERENINGING LEEUWARDEN
Algemene ledenvergadering 2018/2019 (ALV)
Datum:
Aanvang:
Adres:

dinsdag 29 oktober 2019
20:00 uur
Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden

Aanwezig: M.R.P. Bonjenoor (voorzitter), H.J. Douma (penningmeester), M. Bisschop, A. Bloem-Floris,
A. Delfstra, G. Dijkstra, L. Groenewoud, D. Jansma, P. Jellema, D. Rietkamp, D. Salverda, Y. Talsma,
M. Timmer, M. Veltman, E. Weistra-Moed
Afwezig met kennisgeving: M. Boon, C. Cornelisse, W. Cuperus-van der Meer, R. Dekker, J. Drost, H. Dijkstra,
J. Elzinga, Y. Gravelink, B. Groen, M.P. Odinga-Overwijk, B.J. Smit-de Vrij, K. Spanjaard,
S. Toxopeus, C. vd Veen, G. van der Veen-Schokker, W. Veltman (geen lid), P. de Vink, L. Westra,
L. Wilming, W. van der Zee
Machtigingen om een ander lid te laten stemmen tijdens stemronden:
M.R.P. Bonjenoor stemt namens J. Drost en J. Elzinga
H.J. Douma stemt namens B.J. Smit-de Vrij en L. Wilming

1.

Opening, machtigingen, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering. Tevens geeft hij zijn excuses doordat hij vorig jaar door
privéomstandigheden niet in staat was om op zoek te gaan naar een nieuwe secretaris. Ook zijn daarom de
nieuwe T-shirts ten behoeve van de hulpverlening niet besteld.

2.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 29-10-2019
Alle leden hebben digitaal de ALV-stukken gekregen. Er liggen tijdens de vergadering ook een paar op de tafels
om door te bladeren.
Punt 3. De heer Rietdijk was vorig jaar al 25 jaar lid van de vereniging, maar is dit cursusjaar pas 25 jaar in het
bezit van zijn EHBO-diploma Hoe zit dit? Het bestuur zal uitzoeken hoe dit zit wanneer jubilerende leden deze
uitnodiging krijgen: bij 25/40 jaar in bezit van het EHBO-diploma of 25/40 lid zijn van de vereniging.

3.

Huldiging jubilerende leden die 25 en 40 jaar in bezit zijn van een EHBO-diploma
Dit zijn dit jaar 3 jubilarissen. Hiervan is één jubilerend lid aanwezig:
- Mevrouw Groenewoud – 25 jaar
- De heer Rietdijk - 25 jaar
- Mevrouw Dijkstra – 25 jaar (afgemeld afwezig)
- De heer Zijlstra – 40 jaar (afwezig)
De jubilarissen die 25 jaar in het bezit zijn van een EHBO-diploma kregen een draagspeld uitgereikt en een
cadeaukaart om zelf een bloemetje te halen. Alleen de aanwezige jubilarissen worden in het zonnetje gezet.

4.

Jaarverslag hulpverlening 2018/2019

5.

Stand van zaken vereniging
Onderstaande is overgenomen uit de stukken die zijn opgestuurd tezamen met de uitnodiging. In sommige
delen staat een toevoeging.
Leden
Onze ledenadministratie is up to date. Op dit moment hebben wij 162 leden. (op 20-7-2019)Er wordt een
daling verwacht naar 153 leden. Dit betreft de jaarlijkse dalingstrend van leden. Ter info: in 2014 hadden we
225 leden. Gemiddeld dus 14 leden minder per jaar.

Lessen
Er is ook een trend, dat er steeds meer mensen overdag herhalingslessen volgen dan op avonden. Ons aanbod
passen we daaropaan. Doelstelling wordt 14 mensen uitnodigen voor een herhalingsles voor een
groepsgrootte van 12 cursisten. Het blijkt nl. dat er gemiddeld 2 personen per avond niet komen opdagen. Er is
1 herhalingscursus minder opgenomen in het dit jaarlijkse aanbod.
Toevoeging: Mevrouw Salverda vraagt zich af of er nog een basiscursus zal komen. Het geven van scholing van
ehbo is de basis van de vereniging. Het bestuur meldt dat er op dit moment maar één aanmelding is en deze is
doorverwezen naar Licomar.
Er komt een discussie op gang om toch de basiscursus weer te initiëren en te promoten, want als potentiele
leden worden doorverwezen naar een andere scholingsorganisatie, zal deze zijn lidmaatschap eerder bij die
organisatie aan gaan en zal het ledenaantal van de vereniging zéker dalen.
Doordat bedrijven voldoen in eerste hulp door medewerkers een BHV-cursus te laten volgend heeft de
vereniging ook te maken met de dalende leden.
Er zijn twee samenwerkende ehbo-verenigingen gestopt. De leden van die verenigingen zouden door werven
bij ehbo-Leeuwarden kunnen komen. Hier moet een plan van komen.
Kaderleden
Op dit moment is er voldoende kader.
Samenwerking en landelijke dienstverlening
Het samenwerkingsverband met Licomar en omliggende EHBO verenigingen loopt nu 2 jaar. Dit gaat goed.
Toevoeging: Mevrouw Weistra-Moed meldt dat via de vereniging de gezamenlijke evenementenlijst niet wordt
doorgestuurd naar de hulpverleners. De hulpverleners-coördinator geeft aan dat hij deze lijsten niet ontving in
zijn mailbox. Hierdoor is het ook mogelijk dat de urenverantwoording niet is binnengekomen voor de
vrijwilligersbijdragen. Er wordt beterschap beloofd.
Kernpunten van onze vereniging in 2019/2020
A. Bezuinigingen; we krijgen minder inkomsten, dus daar waar we kunnen besparen gaan we dit ook doen.
Toevoeging: het bestuur meldt dat er geen punten zijn om te bezuinigen. De aanwezige leden geven het
volgende aan om eventueel op te bezuinigen:
- Huisvesting (= grootste kostenpost): de lessen worden in de Kurioskerk gegeven, deze hebben de kosten
van de zaalhuur verhoogd. Nu blijven we omdat het zo makkelijk is: het materiaal staat in de kasten, de
koffie/thee staat klaar, we zijn de kerk gewend. Kijk wat er mogelijk is op andere geschikte locaties en
onderhandel dan ook met de Kurioskerk voor een lagere prijs.
- Het jaarlijkse etentje van het bestuur, kaderleden en hulpleners vanaf volgend jaar niet meer initiëren. Hier
wordt op het eind van de vergadering nog een onofficiële stemming over gehouden.
B. Wel blijven we investeren in innovatie en professionalisering van de hulpverlening en lessen, als dat
financieel mogelijk is.
C. Op zoek naar nieuwe secretaris.
Toevoeging: het huidige bestuur kan niet met zijn tweeën blijven. Er moet een uitbreiding plaatsvinden. In
ieder geval met een secretaris en eventueel algemene bestuursleden.
Om het bestuur te ontzien is bij de aanwezigen wel daadkracht om werkgroepjes te maken om taken op te
pakken om de vereniging beter in de markt te zetten, zowel voor promotie ten behoeve van nieuwe cursisten,
leden, hulpverleners, diensten, als voor oppakken van praktische taken.

D. Versobering van ons aanbod en een ‘strenger’ beleid naar de leden, die niet volgens de gezamenlijk
gemaakte afspraken meewerken.
Toevoeging: dit jaar is naar de e-mailadressen de factuur voor de contributie verstuurd. Er komt een discussie
op gang om dit automatisch te laten doen of via iDeal. Het probleem is dat veel werkgevers deze factuur
betalen, dus gaat bovenstaande niet lukken. Er wordt als laatst geopperd om de factuur van een QR-code te
voorzien (want de mens is lui geworden om alles zelf in te vullen bij internet bankieren) en bij de notoire
laatbetalers een Tikkie/Betalingsverzoek te versturen via WhatsApp naar het mobiele nummer.
Eén van de leden gaat dit na de vergadering uitleggen aan de penningmeester.
E. Promotie van de vereniging proberen te organiseren in stand/kraam op een beurs/braderie, indien mogelijk
met lage kosten.

6.

Verslag kascommissie over het financiële boekjaar 2018/2019
Er zijn steekproeven genomen en die waren wel goed.
- Er is een tekort van € 487,00. Hier moet natuurlijk wel wat aan worden gedaan.
- De uitgaven/inkomsten kloppen minder, debet/credit klopt niet. Er is een verschil van 1.305,03. Dit komt
waarschijnlijk door overboekingen intern, die buiten de bankafschriften gaan.
- Grootboekrekening 5030 is het totaal van de vier posten die daaronder staan. Deze kloppen niet, maar
heeft geen invloed op het totaal.
De kascommissie stelt voor dat de penningmeester gaat vragen aan de makers van het boekhoudprogramma
hoe het zit met de interne overboekingen. De commissie bedenkt dat voor de interne overboekingen een
aparte grootboekrekening moet worden aangemaakt.
Zolang de geldstroom via de bank loopt, loopt de boekhouding synchroon.

6.1 Verzoek aan de ALV tot verlenen van decharge aan het bestuur over het boekjaar 2018/2019
Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt decharge verleend dor de leden aan het
bestuur over boekjaar 2018/2019.
De stemming is 18 voor, 0 tegen en 1 onthoudt zich van stemming.
6.2 Verzoek aan de ALV om het positief saldo van rekening courant, ten goede te laten komen aan de begroting
2019/2020
Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt het positief saldo van rekening courant,
ten goede te laten komen aan de begroting van 2018/2019.
De stemming is 19 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.

7.

Benoemen kascommissie voor het boekjaar 2019/2020
De heer Dirk Rietdijk zal nogmaals de kascommissie bemannen en een tweede lid zal via een e-mailbericht
gevraagd worden. Voor de kascommissie 2018/2019 hebben verscheidende leden zich ook hiervoor
aangemeld.

8.

Begroting vaststellen en goedkeuring voor het boekjaar 2019/2020
De begroting laat een tekort van € 839,00 zien. Met het positieve saldo van € 382,99 wordt het negatieve
resultaat van de begroting € 456,01.
De aanwezigen melden nogmaals dat er gekeken moet worden naar de huisvesting, omdat dat de grootste
kostenpost is.
Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt de begroting vastgesteld en een
goedkeuring gegeven voor boekjaar 2019/2020.
De stemming is 18 voor, 1 tegen en 0 onthouden zich van stemming.

9.

Formaliteiten: boekjaar
-

Akkoord van de ALV om het boekjaar 2019/2020 te houden van 1 september tot 31 augustus 2020
Akkoord van de ALV om het boekjaar 2019/2020 te houden van 1 september tot 31 augustus 2021
Akkoord van de ALV om het boekjaar 2019/2020 te houden van 1 september tot 31 augustus 2022

Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt vastgesteld dat het boekjaar van de
eerstvolgende drie jaar te houden van 1 september t/m 31 augustus.
De stemming is 19 akkoord, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
10. Vaststellen contributie cursusjaar 2020/2021
(Voorstel is 81,- voor 2020/2021)
Doordat op de kostenposten in de begroting niet bezuinigd kan worden, het ledenaantal elk jaar verminderd
en de tekorten toch moeten worden weggewerkt wordt gevraagd aan de aanwezigen om akkoord te gaan om
de contributie met € 3,00 te verhogen.
Door aanwezigen wordt opgemerkt dat als bijvoorbeeld de huisvesting lager kan worden de contributie ook
weer lager kan.
Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt vastgesteld dat de contributie verhoogd
wordt van € 78,00 naar € 81,00.
De stemming is 15 voor, 4 tegen en 0 onthouden zich van stemming.

11. Rondvraag
Mevrouw Groenewoud – hoe zorgen wij dat er nieuwe leden bij de vereniging komen?
- Dit kan door de leden van de weggevallen ehbo-verenigingen naar ons toe te trekken.
Bij bedrijven lukt het niet, want daar is BHV al voldoende voor de eerste hulp.
- Door jeugd-ehbo, er is al ehbo gegeven op de scholen voor groep 7/8. Hier is momenteel niemand die dit
kan geven, omdat dit meestal doordeweeks tijdens schooltijden is.
- Op de Uniform Scholen zou gelobbyde kunnen worden, daar zitten jongeren die een ehbo-opleiding
hebben gehad, maar niet bij een vereniging aangesloten zijn en dus ook niet herhalingslessen krijgen om
hun diploma te behouden. Deze jongeren kunnen ook gevraagd worden om hulpverlener te worden, zodat
zij ook praktijkervaring opdoen.
Door werkgroepen te maken, kunnen ideeën worden uit gewerkt om leden en hulpverleners te werven. Na
goedkeuring van het bestuur kunnen deze worden uitgevoerd. In werkgroepen zitten enthousiaste leden, die
zich daarvoor kunnen aanmelden.
Mevrouw Weistra-Moed – is nog steeds verbaast dat de administrate met de samenwerkende verenigingen zo
slordig is. Ze krijgt de evenementenlijst nu van Licomar en ook die betaald de onkostenvergoeding rechtstreeks
aan haar. En dit alleen doordat de coördinator niet de evenementenlijst niet aan de hulpverleners rondstuurt
en te laks is met het betalingsverkeer van en naar Licomar toe.
Hier moet echt verbetering in komen.
Ook komt er ter sprake dat sommige leden bij meerdere organisaties hulpverlenen, ook binnen de
samenwerkende verenigingen. Hierdoor kan onze vereniging niet factureren (met winst) aan de andere
vereniging. Desbetreffende hulpverleners geven aan hier zelf voor te hebben gekozen, zodat zij hun diensten
zelf kunnen inplannen, zonder tussenpersoon.

Mevrouw Veltman – er zijn niet-betaalde diensten. Hoe kunnen we dit verkopen met een negatieve begroting.
De hulpverleners krijgen hierbij ook geen vergoeding, maar de materialen kosten wel geld.
Er wordt gemeld dat voor sommige diensten goodwill gekweekt wordt. En dit jaar is er één die niet betaald
wordt.
Mevrouw Salverda – De vrijwilligersvergoeding verhogen naar € 5,00 per uur. Vanaf januari 2019 is de
vrijwilligersvergoeding wettelijk verhoogd naar € 1.700,00 per jaar, hiermee is het wettelijke uurvergoeding
ook verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 (vanaf 23 jaar).
De vereniging wil graag de goedkoopste zijn, maar gaat net als de andere samenwerkende verenigingen de
factuurprijs per hulpverlener verhogen van € 7,50 naar € 10,00. Er wordt geopperd om materieel extra aan te
bieden, zodat bij bijvoorbeeld voor de AED voor onderhoud en of nieuwe aanschaf geld achteruit gezet kan
worden. Maar ook voor gebruik van brancards, dekens et cetera zou de opdrachtgever een keuze kunnen
maken, die bovenop de kosten van de hulpverleners wordt gefactureerd.
Het bestuur zal een onderzoek instellen voor volgend jaar over bovenstaande.
De heer Douma – om een positievere begroting te krijgen wil hij polsen hoe de aanwezigen denken over het
afschaffen van het jaarlijkse etentje van kaderleden, bestuursleden en hulpverleners:
De onofficiële stemming voor niet-afschaffen is 9 akkoord, 1 tegen en 9 onthouden zich van stemming.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden.

