KNV EHBO afdeling Leeuwarden
Notulen
Algemene ledenvergadering 2017/2018 (ALV)
Datum:
Aanvang:
Adres:

dinsdag 25 september 2018
20.00 uur
Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden

Aanwezig:

H.J. Douma (penningmeester), M.R.P. Bonjernoor (ad interim voorzitter), D. Salverda (notulist),
D. Bakker, M. Bisschop, H. van den Bosch, A. Delfstra, G. Dijksta, A. Eefting, D. Jansen,
P. Jellema, B. Groen, A. Eefting, J. van der Meulen (niet-stemgerechtigd), I. Meyer, Y. Talsma,
M. Timmer, W. Veltman (niet-stemgerechtigd), E. Weistra-Moed, E. van der Zee,
W. van der Zee.

Afwezig met kennisgeving:
C. Bakker (kaderlid), R. Bos, M. Dam, S. Dirksen, J. Drost, M. van Eekelen, L. Feenstra, J. Fonk,
T. de Heer, B. Hiemstra (kaderlid), I. Klaver, H. Loonstra, K. Nijpjes (kaderlid),
M. Odinga-Overwijk, R. Paauw, A. Poog, T. Sipma, M. Terpstra, A. Tilstra, S. van der Veen,
M. Veltman, B. van der Werff, C. de Wit, T. Wolfs
Machtigingen om een ander te laten stemmen tijdens stemrondes:
M. Bonjernoor stemt namens I. Klaver en C. de Wit
H.J. Douma stemt namens T. Sipma en J. Drost
D. Janssen stemt namens M. van Eekelen
D. Salverda stemt namens J. Fonk
1.

Opening, machtigingen, mededelingen en ingekomen stukken
De penningmeester opent de vergadering. Dit doet hij in plaats van de voorzitter, omdat er op dit moment
formeel maar één bestuurslid is. De heer Bonjernoor is ad interim voorzitter en mevrouw Smit is voor de
vakantie afgetreden als secretaris (voor de laatste functie is een vacature).
De machtigingen staan bovenin de notulen vermeldt.
Het bestuur heeft een e-mailbericht van mevrouw G. van der Veen-Schokker ontvangen over de ALV van vorig
jaar. Ze had een extra uitnodiging ontvangen in verband met haar 25-jarige ehbo-jubileum en heeft zich hiervoor
afgemeld. Dit staat echter niet vermeld in de notulen. Met deze mededeling hoopt het bestuur dat dit nu
rechtgezet is.
Van de heer Meyer, aanwezig op de ALV heeft het bestuur een e-mailbericht ontvangen. Hij geeft hierbij aan zich
te willen inzetten in het promoten van de vereniging en contactpersoon te willen zijn voor het lesgeven op
basisscholen en ook dit meer in de belangstelling wil brengen.

2.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 11-10-2017
Alle leden hebben digitaal de ALV-stukken gekregen. Er liggen tijdens de vergadering ook een paar op de tafels
om door te bladeren.
Punt 8.5 en 9.5. Er is geen controle geweest op de financiële stukken van boekjaar 2016/2017. Er was al
decharge verleend door de aanwezige leden en door een controle zou deze decharge niet nietig kunnen worden
verklaard.
Verder zijn er geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt door de aanwezige leden vastgesteld.
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3.

Huidige jubilerende leden die 25 en 40 jaar in bezit zijn van een ehbo-diploma
Er zijn dit jaar 7 jubilarissen. Hiervan zijn er 3 aanwezig:

-

mevrouw Van den Bosch – 40 jaar;

-

de heer D. Bakker – 25 jaar;

-

de heer Eefting – 25 jaar.
De jubilarissen die 25 jaar in het bezit zijn van hun EHBO-diploma krijgen een draagspeld uitgereikt en een mooi
bos bloemen. De jubilaris, welke 40 jaar haar EHBO-diploma heeft krijgt er tevens een zilveren theelepeltje bij.
Er is besloten om alleen de aanwezige jubilarissen in het zonnetje te zetten.

4.

Stand van zaken vereniging en vacature secretariaat
Onderstaande is overgenomen uit de stukken die opgestuurd zijn tezamen met de uitnodiging. In sommige delen
staat een rectificatie.
Leden
Onze ledenadministratie is up to date. Op dit moment hebben wij 196 leden. (op 20-7-2018) Er wordt een daling
verwacht naar 187 leden. Dit betreft de jaarlijkse dalingstrend van leden.
Ter info in 2015 hadden we 225 leden. Gemiddeld dus 9 leden minder per jaar.
Rectificatie tijdens de vergadering: dit jaar is het aantal leden niet gedaald, maar met één lid toegenomen.
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. Dit is een noodzakelijke
besparingsmaatregel die wij denken te moeten doorvoeren.
AVG
We zijn zo goed als helemaal AVG-proof. We hebben een privacy statement, ons ledenbestand (systeem) en onze
websites zijn beveiligd en hebben een versleutelde verbinding en we hebben overeenkomsten met de
betreffende partijen.
Er rest nog een paar kleine dingen, waaronder een opsomming welke gegevens we waarvoor gebruiken en wie
daar toegang toe heeft.
Rectificatie tijdens de vergadering: binnen nu en één maand voldoet de vereniging aan de zgn. privacywetgeving.
Kaderleden (instructeur)
Op dit moment is er voldoende kader, 1 nieuw kaderlid voor ons in 2018/2019. Een jaarlijks kaderoverleg staat in
de planning.
Gevolgen vertrek secretaris
Het vertrek van de secretaris heeft grote gevolgen. Maatregelen zijn ons inziens nodig, zoals versobering van ons
aanbod en beleid.
We hebben een nieuwe opslagruimte gehuurd in Leeuwarden. Deels voor materialen vanaf het secretariaat,
deels omdat andere opslagruimtes vervallen. Beide staan ter bespreking op deze ALV als agenda punt.
Rectificatie tijdens de vergadering: het is het zittende bestuur niet in de koude kleren gaan zitten dat het
secretariaat onbemand is. De heren hebben er last van dat deze taken bovenop hun reeds belastende taken ligt.
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Samenwerking en landelijke dienstverlening
Het samenwerkingsverband met Licomar en omliggende EHBO verenigingen loopt nu een jaar. Dit gaat goed en
levert ons redelijk wat diensten op en dus inkomsten. Wij leveren met name onze EHBO mensen aan Licomar,
verder is er nog geen samenwerking de andere kant op. We zijn bezig om te kijken of wij onze samenwerking ook
kunnen uitbreiden naar m.n. Noord en Midden Nederland. Landelijk dus.
Redenen hiervoor zijn: Meer inkomsten genereren, dit is de algemene binnen de te krappe markt van EHBO, veel
andere partijen die bijvoorbeeld ook in onze regio Leeuwarden diensten aanbieden. Mogelijk geeft landelijke
hulpverlening meer kracht om vrijwilligers aan ons te binden.
Rectificatie tijdens de vergadering: de reiskosten worden vergoed voor de diensten die buiten Leeuwarden zijn.
Deze worden meegenomen in de verrekening naar de opdrachtgever.
Aanpassing van het huishoudelijk regelement
Eén van de redenen daarvan is de samenwerking met andere verenigingen officieel mogelijk te maken.
Daarbij zijn er enkele punten aangepast, bijvoorbeeld het takenpakket van de bestuursleden; lagere bedragen
om in te kopen door 1 bestuurslid



Kernpunten van onze vereniging in 2018/2019
Bezuinigingen; we krijgen minder inkomsten, dus daar waar we kunnen besparen gaan we dit ook doen.



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



Op zoek naar nieuwe secretaris.



Versobering van ons aanbod en een ‘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.



De mogelijkheid om de spaarrekening van de vereniging, indien nodig, in 2018/2019 aan te mogen spreken voor
maximaal €1000.




Tijdelijke maatregelen totdat de vacature secretaris m/v is vervuld:
Invulling takenpakket:
Voorzitter en penningmeester doen tijdelijk, respectievelijk, het secretariaat en de cursusadministratie.
Ze kunnen gebruik maken van ondersteuning van derden (liefst leden), die een kleine vergoeding ontvangen. De
hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de zwaarte/duur van de ondersteuning.
Rectificatie tijdens de vergadering: er wordt een tip gegeven: zouden een aantal taken van het secretariaat bij
een mbo/hbo komen te liggen als zijnde stage-opdracht tot er een nieuw secretariaat zich aandient? Deze
mogelijkheid zal worden onderzocht.
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Tijdbesparende maatregelen die de (nieuwe) leden treffen:
Geen organisatie van beginnerscursussen EHBO in cursusjaar 2018/2019.



Geen organisatie van kinder-EHBO beginnerscursussen in cursusjaar 2018/2019.



Leden die niet betalen of niet tijdig hun lessen (kunnen) volgen, sneller uitschrijven.



Leden, die onvoldoende lessen volgen, na dit jaar 2018/2019, worden uitgeschreven als lid.



Leden die, zonder afzegging, niet komen opdagen tijdens de geplande lessen, hebben geen recht op



vervangende herhalingslessen.



Minder coulant naar leden die geen lessen volgen, maar wel hun contributie betalen.



Wisselen van dagen en tijden voor het volgen van lessen is na opgave niet zomaar mogelijk.
Rectificatie tijdens de vergadering: er wordt gemeld dat het organiseren van de basiscursus EHBO te veel tijd
slokt voor de overige bestuursleden. Hier zijn een aantal aanwezige leden het niet mee eens. Zij vinden dat het
geven van scholing van ehbo de basis is van de vereniging.
Er wordt geattendeerd dat met de samenwerkende verenigingen een gezamenlijke basiscursus op avonden kan
worden georganiseerd. Deze mogelijkheid zal worden onderzocht.
Vergoeding tijdelijk takenpakket bestuursleden:
Er wordt, volgens het huishoudelijk reglement, € 30,- per bestuursfunctie vergoedt voor o.a. kilometer- en
telefoonkosten. Echter doordat bestuurders nu 2 functie vervullen, zijn hun persoonlijke kosten en inspanning
ook hoger.



Daarom per 1 oktober 2018 tot ‘bepaling’:
Tijdelijk een extra vergoeding van € 15,- per maand voor de penningmeester, die nu de cursusadministratie doet.



Tijdelijk een extra vergoeding van € 15,- per maand voor de voorzitter, die nu de secretariële taken uitvoert.
Concreet: Een tijdelijke verhoging van de maandelijkse vergoeding voor bestuursleden naar € 45,Bepaling:
Bepaling duur;
Deze maatregelen worden direct opgeheven, zodra een geschikte kandidaat voor de functie van secretaris is
ingewerkt en zelfstandig kan functioneren. Hierbij gaan wij uit van 1 maand inwerkperiode.
Rectificatie tijdens de vergadering: er wordt getracht om het bestuur te laten bestaan uit een vijfkoppig bestuur.
Helaas dient niemand zich aan en blijft het zoals het nu is. Het bestuur is zich bewust dat dit niet optimaal is.
Het bestuur meldt dat er gezocht wordt naar een penningmeester, secretaris en een ledenadministrateur.
Hiervan zijn de eerste bestuurlijke functies. De laatste is een ondersteunende rol.
Er wordt aangegeven dat B. Groen en I. Meyer wel een aantal ondersteunende taken op zich willen nemen. Dit
zal binnenkort met het bestuur worden besproken.

5.

Toestemming ALV voor het tijdelijk te voeren beleid, totdat er een nieuwe secretaris is benoemd
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend om de tijdelijke
maatregelen zonder secretaris, zoals boven omschreven staat uit te voeren.
De stemming is 24 leden voor, 0 tegen en 0 leden onthouden zich van stemming.
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6.

Vaststellen van de revisie van het Huishoudelijk Reglement per 25-09-2018
Er wordt gemeld dat onder het takenpakket van de hulpverleningscoördinator een taak staat dat eigenlijk daar
niet thuis hoort: `beheert het programma voor de leden- en boekhoudadministratie en past deze zo nodig aan.
Momenteel wordt deze taak door H.J. Douma, de hulpverleningscoördinator èn penningmeester vervult.
Hij heeft kennis en kunde van het boekhoudpakket. Echter deze taak hoort niet thuis in het takenpakket van
coördinator. Tijdens de vergadering wordt besloten om deze taak onder te brengen bij ‘Automatisering’.
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend om de revisie uit te
voeren in het Huishoudelijk Reglement, waarbij de opmerking bij punt 6 ook meegenomen wordt.
De stemming is 24 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.

7.

Toestemming ALV voor het huren van een garage als opslagruimte
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend voor het huren van de
garage als opslagruimte.
De stemming is 24 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.

8.

Bestuur; benoemingen en herbenoemingen

8.1 De heer H.J. Douma is aftredend als penningmeester en stelt zich opnieuw verkiesbaar voor 3 jaar
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend om
de heer H.J. Douma aan te houden als penningmeester voor 3 jaar.
De stemming is 22 voor, 2 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
8.2 De heer M.R.P. Bonjernoor stelt zich verkiesbaar als voorzitter voor 2 jaar
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend om
de heer M.R.P. Bonjernoor aan te stellen als voorzitter voor 2 jaar.
De stemming is 23 voor, 1 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
9.

Stand van zaken hulpverlening en jaarverslag 2018/2019
Er zijn in het boekjaar 2017/2018 meer diensten gedraaid dan voorgaande jaren.
In totaal 72 diensten. Dit heeft mede te maken dat Leeuwarden in 2018 ‘Cultureel Hoofdstad van Europa’ is.
Er worden hierdoor meer evenementen georganiseerd in en rond Leeuwarden.
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10. Verslag kascommissie over het financiële boekjaar2017/2018
Twee weken voor de ALV hebben de heer Y. Talsma en mevrouw D. Salverda, tezamen met de penningmeester
de stukken bekeken. Het volgende is naar voren gekomen:
1.

Er is parkeergeld uitbetaald zonder bonnetjes. Altijd en overal moet een bewijs van zijn.

2.

Voor het declareren van brandstofkosten dient een kilometerdeclaratie van 0,19 cent per kilometer ingediend te
worden (fiscaal onbelast, daarboven is belast: dus loonbelasting) en geen kassabon van het tankstation.

3.

Er is geen lijst van hulpverleners waarin te zien is hoeveel vrijwilligersbijdrage zij hebben ontvangen in het
boekjaar. Hierdoor is er geen overzicht wie over de bijdrage heen is gegaan (meer dan € 1.500,- per hulpverlener
= loonbelasting afdragen).

4.

Er worden hulpverleners contant uitbetaald, maar er is geen ‘kas’. Ook is er geen bewijs van ontvangst van
uitgifte. Dit zou in de toekomst verholpen kunnen worden door het gebruik van een kwitantieboekje.
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5.

Er is een factuur dat H.J. Douma een herhalingscursus BHV heeft gedaan. Uitleg van de penningmeester:
“coördinator hulpverlening dient in het bezit te zijn van een geldige BHV-diploma, zeker ook vanwege de
toekomstige veldnorm”.
Hier is de kascommissie het niet mee eens. Er is geen schrijven van dat een coördinator dit behoort te hebben.
Tevens is dit verkapt loon/vrijwilligersbijdrage.

6.

Een gedeelte van de vrijwilligersbijdrage van een hulpverlener is betaald in ‘oordopjes’.
De vereniging heeft hiervoor betaald, alleen is er geen factuur van aanwezig, wel een schermafdruk van het
gekochte. In een e-mailbericht staat dat factuur- en afleveradres van de hulpverlener opgegeven mag worden bij
de webwinkel.
Aangenomen wordt dat de betaling door EHBO-Leeuwarden is gedaan, maar het factuuradres van de
hulpverlener is. Dit kan niet: het factuuradres had EHBO-Leeuwarden moeten zijn. Om deze kosten inzichtelijk te
maken is een interne factuur gemaakt aan de hulpverlener. Ook dit is onjuist; er zijn nu twee facturen met de
naw-gegevens aan de hulpverlener. In de boekhouding had moeten worden aangetoond dat deze kosten van de
vrijwilligersbijdrage van de hulpverlener wordt gehaald.
De vereniging kan/mag geen facturen van derden betalen. Dit is fiscaal niet toegestaan.

7.

Er zijn regelmatig betalingen gedaan, maar de factuur ontbreekt. De iDeal-transactie-overzichten zijn wel
aanwezig. Hier staat op dat de vereniging heeft betaald, maar voor de kascommissie is het niet duidelijk dat deze
betalingen voor de vereniging zijn. Het kan ook voor ‘de buurvrouw’ zijn.
Aan de hand van bovenstaande bevindingen heeft het bestuur een uitleg opgesteld:
Onderstaande is overgenomen uit een hand-out, die tijdens de ALV uitgereikt is.
Uitleg over decharge en BHV
Over decharge:
Over decharge bestaan binnen verenigingen vaak misverstanden. Dit is namelijk niet voor elke vereniging gelijk.
Daarom willen we dit voor onze vereniging even op papier zetten.
Als hoofdregel bepalen de staturen van de vereniging hoe dit is geregeld, in elke vereniging kan dit dus anders
worden bepaald in de statuten.
In ons geval gelden de volgende “afspraken” daarover:
(De artikelnrs. Zijn die van de statuten van onze vereniging. Deze is te downloaden van onze website www.ehboleeuwarden.nl)

1. De kascommissie geeft geen advies aan de algemene ledenvergadering over het wel of niet decharge verlenen
aan het bestuur, maar brengt alleen verslag uit van haar bevindingen over de staat van baten en lasten en de
balans voor het afgelopen financiële jaar. Niet over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Dat is aan de algemene ledenvergadering (artikel 15.3)
2. De algemene ledenvergadering geeft wel of geen goedkeuring aan het geheel van de gang van zaken in de
vereniging: Het jaarverslag (deze hoeft niet schriftelijk te worden overlegd), de staat van baten en lasten en de
balans van het afgelopen financiële jaar. Deze twee laatsten moeten wel schriftelijk worden overlegd.
3. Decharge is niet iets wat aan de penningmeester wordt verleend maar aan het gehele zittende bestuur op dat
moment. Niet alleen de financiële kant, maar voor het hele gevoerde beleid in dat afgelopen boekjaar.
4. Het is niet noodzakelijk dat de penningmeester aanwezig is, zolang alle benodigde/gevraagde informatie
verstrekt is/wordt (artikel 15.4)
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Het standpunt van het huidige bestuur van de KNV EHBO Afdeling Leeuwarden over de kascontrole:
Wij volgen de statuten van onze vereniging die in 2012 bewust zijn aangepast op verzoek van het landelijk
bureau. Zij willen naar een standaard voor de statuten van alle EHBO verenigingen binnen Nederland. Het is voor
ieder lid mogelijk navraag hierover te doen bij het landelijk bureau.


2016/2017 geen jaarverslag hulpverlening: Is dit jaar gemaild vooraf



Contracten: dit jaar zijn de contracten inzichtelijk geweest voor de (kas)commissie.



Een scheiding in de hulpverleningskosten, meerdere posten. Scheiding verband , vergoeding en hulpmateriaal.
Opmerking betreffende het afgelopen jaar (2017/2018) van de huidige commissie die reeds bekend is:
Geen bon met declaratieformulier, geen betaling van de declaratie.
Standpunt wat m.i.v. dit jaar (2018/2019) wordt ingevoerd:
Contante betaling van vergoedingen worden met gebruik van een kwitantie gedaan; Hier moet voor dus worden
getekend.
Echter willen wij, binnen de richtlijnen van artikel 2, zelf kunnen bepalen wat dient te worden aangeschaft, in
goederen of materiaal, om het in artikel 2 genoemde doel te bereiken.
Een van de middelen is het voldoen aan de wetgeving per 01-01-2018 rond evenementen hulpverlening.
Een ander middel is het voldoen aan de komende “Veldnorm Evenementenzorg” (veldnorm).
In deze veldnorm is er gaat het niet meer over de ‘gewone’ EHBO’er, maar wordt er gesproken over BedrijfsBasishulpverleners (BHV’ers) (“Besluit BGBOP”) , EHBO’ers en een evenementen hulpverleners (EHV’ers).
Het concept van deze veldnorm is een hele lap tekst, maar concreet betekend het, dat als in de zomer van 2021
de veldnorm een feit is, er geen plaats meer zal zijn voor EHBO’ers zonder BHV die evenementen willen doen.
Let wel, alle partijen, waaronder veiligheidsregio’s, Oranje Kruis, het landelijk bureau KNV EHBO, GHOR en GGD
doen hieraan mee; ook wij ontkomen hier dan ook niet aan.
De coördinator hulpverlening is druk bezig om deze norm binnen onze vereniging te implementeren.
Ook zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan waarin de ‘leidende’ partij het volgende aangeeft:
“Bij een evenement is dienstverlening onmisbaar. Het zorgt voor de algehele veiligheid ten aanzien van de
aanwezige personen in de vorm van eerste hulp, brandpreventie, communicatie en ontruiming. Het totale pakket
zorgt voor een algehele afdekking van de risico’s. U krijgt bij deze dienstverlening één aanspreekpunt”
Wij als EHBO Leeuwarden gaan mee in dit samenwerkingsverband en bovenstaande is dan ook ons standpunt.
Daarom bieden wij in het samenwerkingsverband ook nu al bijvoorbeeld communicatie- en portofoontrainingen
aan. Uiteindelijk moet iedereen in het samenwerkingsverband BHV hebben, want het samenwerkingsverband
gaat voor certificering van de veldnorm.
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Over BHV
BHV is niet meer alleen bedrijfshulpverlening. BHV’ers mag je straks inzetten bij kleinere evenementen en dat is
onze markt als EHBO Leeuwarden. Daarnaast kan je bij grotere evenementen straks EHBO mensen aanbieden
met communicatie training, brandbestrijding en ontruiming.
De EHV’er van de toekomst is een hulpverlener die, naast de ‘normale’ hulpverlening, ook een beginnende brand
kan bestrijden, kan ontruimen en portofoonvaardig is.
De EHBO gaat hierin ook verder; je hebt straks ‘gewone’ EHBO en ‘speciale’ EHBO. De ‘gewone’ EHBO mag
minder, maar sommige dingen ineens wel, de ‘speciale’ EHBO mag straks ook medisch gerelateerde taken
uitvoeren.
Hieraan zitten natuurlijk wel voorwaarden. Hoe dit er allemaal uit gaat zien staat beschreven in het concept
veldnorm.
Zowel het concept “Veldnorm Evenementenzorg” als het “besluit BGBOP” zullen wij op aanvraag digitaal
toesturen.
Hier gaan we naar toe en dat maakt de kans dat wij als EHBO Leeuwarden, maar ook in het
samenwerkingsverband, meer opdrachten kunnen binnenhalen. Want let wel, de organisaties om ons heen, in
Friesland, maar ook de grote landelijke EHBO partijen en het Rode Kruis, hebben dit wel en zijn verder dan wij.
Iets waarvoor de KNV Landelijk waarschuwt; straks gaan die partijen ons voorbij in opdrachten.
Voor EHBO Leeuwarden moeten we denken aan:
1.

BHV mag kleine evenementen doen: wijkfeest zuiderburen, opening skatebaan

2.

EHBO mag standaard evenementen doen: judo toernooi, schoolvoetbal

3.

Evenementenhulpverlener mag grote evenementen doen zoals Promised Land, Hemels, maar ook Goutum.
Maar dan maken wij daar alleen kans, als we dan ook voldoen aan de BGBOP en de veldnorm, dus ook BHV.
Concreet: Het is van groot belang dat onze EHBO hulpverleners op termijn ook BHV hebben.
10.1

Verzoek aan de ALV tot verlenen van decharge aan het bestuur over het boekjaar 2017/2018

De kascommissie kan op basis van bovenstaande bevindingen géén decharge aan het bestuur verlenen.
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt wél decharge verleend door de leden aan het
bestuur over boekjaar 2017/2018.
De stemming is 16 voor, 4 tegen en 4 onthouden zich van stemming.
10.2

Verzoek aan de ALV om het positief saldo van rekening courant, ten goede te laten komen
aan de begroting 2018/2019

Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en het verzoek wordt ingewilligd om het positieve saldo van
rekening courant van € 800,- ten goede te laten komen aan de begroting van 2018/2019.
De stemming is 22 voor, 0 tegen en 2 onthouden zich van stemming.
Na stemming wordt aangegeven dat de winst in de hulpverlening van € 24,- best wel karig is als de vereniging
naar 72 diensten een ploeg hulpverleners heeft gestuurd. De hulpverleningscoördinator geeft aan dat het best
een moeilijke markt is met veel concurrentie. De vereniging verrekent met de klant maar € 7,50 per
hulpverlener. Hierop wordt uit de zaal geattendeerd, dat als het tegen kostprijs is de dienst dan niet aan te
nemen.
De coördinator geeft aan dat er flink geïnvesteerd is in de landelijke hulpverlening en in het voorjaar moesten bij
beide aed’s de accu’s à ± € 400,- worden vervangen. Zonder deze kosten was de winst hoger geweest.
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11. Benoemen kascommissie voor het boekjaar 2018/2019
De heer Y. Talsma en de heer I. Meyer zullen het boekjaar 2018/2019 op zich nemen.
12. Begroting vaststellen en goedkeuring voor boekjaar 2018/2019
betreft o.a. mandaat > bestuur > 2018/2019 gebruik maximaal 1.000 euro vanuit spaarvermogen naar rekening
courant
Het bedrag van € 800,- uit eigen vermogen komt ten goede aan de vervanging van ehbo-polo’s ten behoeve van
de hulpverleners.
Er wordt gestemd door middel van handopsteking, en hiermee wordt de begroting vastgesteld en een
goedkeuring gegeven voor het boekjaar 2018/2019.
De stemming is 22 voor, 2 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
13. Vaststellen contributie cursusjaar 2019/2020
(voorstel is 78 euro voor 2019/2020. Dit is gelijk aan de contributie in 2018/2019)
Er wordt gestemd door middel van handopsteking, en hiermee wordt de contributie van cursusjaar 2019/2020
vastgesteld op € 78,-.
De stemming is 24 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.
14. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden en belangstellenden.
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