KNV EHBO afdeling Leeuwarden

Verslag algemene ledenvergadering
Datum:
Aanvang:
Adres:

Zaterdag 18 december 2021
14.30 uur
Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden

Aanwezig: M.R.P.Bonjernoor (voorzitter), H.J.Douma (penningmeester), M.D.Bisschop, M.Veltman, P.Jellema, M.Timmer.
Afwezig met kennisgeving: T.Wolfs, P. de Vink, M.Boon, W.Renzema, Y.Grevelink, L.Wilming, G. van der Veen-Schokker, J. Drost,
M. De Jong, W.Cuperus-van der Meer, F.E.J.Zwiers, F. van der Laan, G.Tuin, K.Rozema, Y.Talsma.
Machtigingen: om een ander lid te laten te stemmen.
M.R.P Bonjernoor stemt namens J.Drost en W.Renzema.
H.J.Douma stemt namens M.Boon en F.E.J. Zwiers.

Opening, machtigingen, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering om 14.38 uur. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 29-10-2019
Alle leden hebben digitaal de ALV stukken gekregen. De aanwezigen zijn akkoord met de notulen en stellen deze vast.
de stemming is 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming.
Huldiging jubilerende leden die 25 en 40 jaar in bezit zijn van een EHBO-diploma
Dit jaar zijn er 5 leden die 25 jaar hun diploma hebben. Te weten,
M. D. Bisschop
10-03-72
96044593
J.A. de Bruin
12-02-65
96044579
W. Renzema Smits
15-09-74
96044588 (afgemeld afwezig)
K. Rozema
23-04-79
96035212 (afgemeld afwezig)
F.E.J. Zwiers
17-08-63
96036295 (afgemeld afwezig)
De heer M.D. Bisschop is aanwezig en krijgt zijn draagspeld en zijn cadeaukaart uitgereikt. Felicitatie en applaus volgen. Jubilarissen
die aanwezig zijn, krijgen een draagspeld uitgereikt en een cadeaukaart om zelf een bloemetje te halen.
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Jaarverslag hulpverlening 2019/2020

Jaarverslag hulpverlening 2020/2021
Er is natuurlijk door de corona veel uitgevallen, en dus weinig diensten gedraaid. Er was door een positief saldo de mogelijkheid om 2
nieuwe AED ’s aan te schaffen, wat is gedaan. De oude AED ’s waren 15 jaar oud.

Verhoging vergoeding Hulpverleners van 4.50 per uur, naar 5 euro per uur per 1/1/2022
De stemming is 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming. Hiermee is de verhoging akkoord. Er wordt ook aangegeven dat de
prijzen voor de hulpverlening verhoogd moeten worden. De prijzen van de hulpverlening worden 8 euro voor jeugdevenementen,
12,50 voor standaard evenementen en 17,50 voor commerciële evenementen. Dit zal op de website worden aangepast.
de stemming is 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming.
Verslag stand van zaken vereniging (secretaris) en aanpassing algemene voorwaarden
Leden
Onze ledenadministratie is up to date. Op dit moment hebben wij 134 leden. (op 01-12-2021)
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 daarop aan.
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 zijn 2 herhalingscursussen minder dit jaar, die worden georganiseerd.
in 2020/2021 is er veel vrijstelling gegeven door en voor de corona. Sommige al 2 jaar op rij.
Kaderleden
Op dit moment is er voldoende kader, het invullen van de avondcursussen is wel iets lastiger dit jaar, commercieel moeten inhuren.
Opgemerkt wordt Dhr. C.Bakker zal en wil de avondcursussen voor ons verzorgen.
Kernpunten van onze vereniging in 2020/2021

Bezuinigingen; we krijgen minder inkomsten, dus daar waar we kunnen besparen gaan we dit ook doen. Andere huisvesting niet
haalbaar. is wel uitgezocht door de voorzitter. De aanwezigen zijn akkoord en we blijven voorlopig in de kerk voor onze lessen.

Wel blijven we investeren in innovatie en professionalisering van de hulpverlening en lessen, als dat financieel mogelijk is.

Op zoek naar nieuwe secretaris. Moeten we gaan zoeken, M.Veltman zal vragen of haar moeder dit wil doen.
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Versobering van aanbod en ‘strenger’ beleid naar de leden, die niet volgens de gezamenlijk gemaakte afspraken meewerken.

Promotie van de vereniging proberen te organiseren in stand/kraam op een beurs/braderie, indien mogelijk met lage kosten.
Er wordt het idee geopperd om online les te geven. De voorzitter geeft aan, het een goed idee te vinden maar ziet er geen
mogelijkheden toe. Daarnaast wordt er ook gezegd, kunnen wij onze kaderleden hiermee belasten en kunnen zij dit. We laten het
eerst zo. Verder komt het idee om de lessen te verplaatsen naar mei en juni en in januari en februari minder lessen te geven omdat
corona wel even blijft volgens de aanwezigen. Voor 2022/2023 zullen we een avondcursus naar de periode mei/juni verschuiven. Over
corona er wordt aangegeven dat als de avondlessen van januari en februari dit jaar niet doorgaan, door een lockdown en corona de
commercieel ingehuurde docent, voor deze avonden wel iets van vergoeding te geven om de goede verstandhoudingen te bewaren.
Verslag kascommissie over het financiële boekjaar 2019/2020
De kascommissie Dhr. G.Dijkstra en Mevr. B.Groen hebben de kasstukken gecontroleerd en goed bevonden. Ze zijn beide niet
aanwezig. Er is een getekende verklaring van goedkeuring van de kascommissie afgegeven. Het verzoek aan de ALV tot verlenen van
decharge aan het bestuur over het boekjaar 2019/2020 is door de leden aangenomen en er is decharge verleend aan het bestuur met
de stemming 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming.
Verzoek aan de ALV om het positief saldo van rekening courant, ten goede te laten komen aan de begroting 2020/2021 is met
meerderheid van stemmen akkoord 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming.
Verslag kascommissie over het financiële boekjaar 2020/2021
De kascommissie Dhr. G.Dijkstra en Dhr. J. Fonk hebben de kasstukken gecontroleerd en goed bevonden. Ze zijn beide niet aanwezig.
Er is een getekende verklaring van goedkeuring van de kascommissie afgegeven. Het verzoek aan de ALV tot verlenen van decharge
aan het bestuur over het boekjaar 2020/2021 is door de leden aangenomen en er is decharge verleend aan het bestuur met de
stemming 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming.
Verzoek aan de ALV om het positief saldo van rekening courant, ten goede te laten komen aan de begroting 2021/2022 is met
meerderheid van stemmen akkoord 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming.
Benoemen kascommissie voor het boekjaar 2021/2022
Er is een vraag of een kascommissie aftredend is, nee dat is niet het geval volgens onze statuten. We hebben de mogelijkheid om
volgend jaar weer via de e-mail leden te vragen. J.Fonk, G.Dijkstra, D.Rietdijk en B.Groen zijn vast bereid weer plaats te nemen in de
kascommissie. We zullen daaruit 2 kiezen, of anders dus via de e-mail een verzoek uit doen.
Niet geheel bij dit punt hoorde wordt aangegeven dat de kascommissie J.Fonk en G.Dijkstra graag zien dat we kleding en tassen
ophalen bij hulpverleners die geen diensten meer voor ons draaien. Besloten wordt dat er enkele zijn die dit moeten inleveren, en dat
we gezien corona nog even een slag om de arm houden, voor wat betreft de eis om minimaal 3 diensten per jaar te draaien. Verder
besluiten de aanwezigen wel dat individuele tassen niet meer worden aangevuld, zolang er geen diensten zijn en corona duurt, en er 2
a 3 standaard tassen komen, (door terughalen van tassen) met een standaard indeling voor algemeen gebruik. De voorzitter geeft aan
is er dan geen vervoersprobleem, nee zegt een lid want je moet toch ook de AED ophalen. We zullen kijken bij wie we tassen en
kleding gaan ophalen, Dhr. Fonk en Dijkstra willen dit dan wel doen. De voorzitter pakt het tassenverhaal op.
Begroting vaststellen en goedkeuring voor het boekjaar 2021/2022
Deze wordt kort toegelicht en is uitgeprint ter inzage op de ALV. We voorzien zeker een overschot van 74 euro en waarschijnlijk meer
door een aangekondigde lockdown. De stemming is 10 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
De begroting is hiermee aangenomen.
Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
1)Leden van het (interim) dagelijks bestuur krijgen een functievergoeding van € 30,- per maand, voorstel dit aan te passen naar 35
euro per maand. De stemming is 9 voor, 0 tegen en 1 onthoudt zich van stemming. Het is dus akkoord. 1 Lid geeft aan dat we moeten
bezuinigen en dat dan een verhoging van de vergoeding niet passend is. Daarnaast geeft men aan is er niet minder werk voor het
bestuur door corona? Nee dat is er niet, er is zeker net zoveel werk, en soms zelfs meer. Dit wordt door het bestuur even toegelicht.
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Leden betalen geen portokosten voor verzenden van een regulier verlengd diploma. Kan vervallen, er komt een passage dat het
diploma nu digitaal gaat. Dit is akkoord, dit zal ook worden aangepast in het punt 5 van de agenda benoemde aanpassing algemene
voorwaarden. De stemming is 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming. Het is dus aangenomen. Er wordt aangegeven dat je
alleen via je vereniging een fysiek pasje kan krijgen en dat niet zelf als lid kan aanvragen bij het Oranje Kruis. Ook wordt er gezegd of er
moet worden gekeken of je voor de veldnorm niet echt fysiek een geldig oranje kruis diploma op zak moet hebben. Zo ja dan zou er
voor de hulpverleners een uitzondering moeten worden gemaakt? De voorzitter zal hierna kijken.
Jubilerende leden ontvangen daarnaast een boeket bloemen, dit wordt een en speld indien men aanwezig is op de ALV. De stemming
is 10 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming. Kortom aangenomen, verder alleen mensen die fysiek op de vergadering zijn
krijgen voortaan een draagspeld en cadeaubon van 20 euro. Dit alles zal worden aangepast in het huishoudelijk regelement.
Door de aanwezigen wordt met 10 stemmen voor besloten dat het gezamenlijk jaarlijkse etentje in het huishoudelijk regelement blijft
staan als regel. Echter dit seizoen 2021/2022 zal het niet plaats vinden.
Vaststellen contributie cursusjaar 2022/2023
Voorstel is een verhoging naar € 83,- voor cursusjaar 2022/2023, alleen indexering. Dit vinden de aanwezigen geen probleem.
Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt vastgesteld dat de contributie verhoogd wordt van € 81,00 naar
€ 83,00 voor 2022/2023. De stemming is 10 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden.
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