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Notulen algemene ledenvergadering 
 
Datum:  woensdag 11 oktober 2017 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden 
 
Aanwezig:  Albert Hielkema, E. Weistra-Moed, Ype Talsma, H. Lemstra, Jappie Elzinga,  

Roelant Veltman (geen lid), Berus Hiemstra (geen lid), Cor Bakker (geen lid),  
L. Feenstra, M. Bonjenoor, Ieke Meyer, Donna Salverda, Tiny Smit (secretaris),  
H. Douma (penningmeester). 

 
Afwezig met kennisgeving: Marco Bisschop (gemachtigd), Mirjam Veltman (gemachtigd),  

Dora Janssen (gemachtigd), Janny Drost, Carla van der Zee-Cieraad, Monique Galama,  
Barbara Groen, Gosse v.d. Heide. 

 
Afwezig zonder kennisgeving: 
  De overige leden. 
 
 
1) Opening en mededelingen en ingekomen stukken 
 
De penningmeester opent de vergadering en verontschuldigd zicht dat de voorzitter niet aanwezig is. 
Van de 230 leden zijn er 11 aanwezig en hebben 6 leden zich afgemeld. Er zijn 3 kaderleden 
aanwezig, maar deze zijn geen van allen lid. Van de ‘afwezigen met kennisgeving’ hebben 3 leden 
hun machtiging afgegeven om toch stemgerechtigd te kunnen zijn in bepaalde onderwerpen, die aan 
bod komen. 
 
 
 2) Vaststellen van de notulen van de ALV van 18-05-2016 
 
Punt 6.2. De investering van een nieuwe laptop is uitgesteld. De oude, die 8 jaar oud is heeft een 
opknapbeurt gehad en staat nu op de begroting van 2017/2018. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt door de aanwezige leden vastgesteld. 
 
 
3) Huldiging jubilarissen leden 25e en 40e jaar in bezit van een EHBO-diploma 
 
Alle 7 jubilarissen hebben hun diploma al 25 jaar onderhouden. Hiervan zijn 2 aanwezig: 

- mevrouw H. Lemstra  
- de heer J. Elzinga 

Zij worden gefeliciteerd met hun jubileum en krijgen een bos bloemen. 
 
De vijf leden, de heer M. Bomas, mevrouw G. v.d. Veen-Schokker, de heer G. Tiemersma,  
de heer E. de Graaf en J. Huizinga, zijn niet aanwezig en krijgen hun bloemetje thuisgestuurd. 
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4) Vaststellen van de revisie Huishoudelijk Reglement, revisiedatum 11-10-2017 

Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend om de revisie 
uit te voeren in het Huishoudelijk Reglement. 
De stemming is 12 voor, 0 tegen en 2 leden onthouden zich van stemming. 
 
Een aantal veranderingen in het reglement: 
Dagelijks bestuur: … Een dagelijks bestuur kan in noodzaak ook uit 2 personen bestaan. 
Cursusadministratie (door de secretaris): … Het aansturen van de persoon beheer materialen 
cursussen. 
Beheer materialen cursussen: … Het lid de persoon die deze taak uitvoert is vrij gesteld van het 
betalen van contributie zolang deze taak wordt uitgevoerd. 
Vergoeding hulpverleners: … Hulpverleners worden regelmatig, maar niet op vaste basis uitbetaald. 
Dit gaat per overschrijving. 
Jeugd-EHBO en voorlichting vergoeding: … Voor voorlichting is de vergoeding 25 euro voor een 
avond en 35 euro voor een hele dag (+6 uur). 
LOTUS: Voor een herhalingscursus wordt tweejaarlijks (in oneven jaar) een Lotus aangevraagd… 
Opleidingen: … Herhalingscursus EHBO3 x 2,5 uren … 
Cursusinformatie: … De na te streven groepsgrootte per cursus is 12 leden. … 
 
 
5) Stand van zaken secretaris over de jaren 2016/2017 tot 1 september 2017 en komend jaar 
2017/2018 
 
Stand van zaken jaar 2016/2017 en vooruitlopend op 2017/2018 
 
Door de overname van het vorige bestuur zijn er veel bestanden verloren gegaan. 
Dat is dan ook de reden dat we niet meer terug kunnen halen wie er dit jaar zijn jubileum heeft. 
Als u zelf weet hoelang u bij de vereniging zit geef dit dan gerust even bij ons aan door te mailen naar 
info@ehbo-leeuwarden.nl. 
 
Er zijn twee nieuwe docenten die de herhalingen en cursussen verzorgen: B. Hiemstra en R. Veltman. 
Langs deze weg heet ik ze welkom en hoop dat ze op een fijne manier les kunnen geven. 
 
Per 1 januari 2017 is er een veranderring geweest met betrekking tot de diploma’s. Mensen met een 
EHBO + AED diploma kregen er de EHBO kinder-aantekening bij. Dit betekende nogal wat voor onze 
docenten, de herhalingen bleven bestaan uit drie avonden of één dag. Dan moet je met elkaar gaan 
kijken hoe we dit kunnen inpassen en dat is gelukt. 
 
We werken nu met twee verschillende schema’s betreffende welke onderwerpen besproken worden 
tijdens de herhalingscursus: De oneven en de even jaren. Docenten weten nu in welk jaar ze welke 
herhalingen moeten geven. Natuurlijk komt elk jaar de levensreddende handelingen terug. 
Wij hopen daarmee een gevarieerd lesprogramma aan te bieden, zodat de leden alle handelingen 
kunnen oefenen. 
 
De datums voor de herhalingen staan weer op de website www.ehbo-leeuwarden.nl. Wel is er iets 
verandert. Tot november staan eerst de datums voor het najaar erop en in november komen ook de 
datums voor de herhalingen in het voorjaar op de website te staan. 
Wij proberen er voor te zorgen dat een docent niet voor maar 6 mensen staat. Dit is voor de docent 
niet leuk. Het houdt namelijk in dat we dan de laatste maanden extra avonden moeten plannen, 
omdat de laatste avonden en dagen overvol worden. Samen met de docenten is er een maximum 
aan deelnemers vastgesteld en daar willen we ons graag aan houden. 
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Het is belangrijk om u zo snel mogelijk aan te melden voor een herhaling om teleurstelling te 
voorkomen. Aanmelden voor een herhaling betekent niet dat u deze datum nog een aantal keren 
kunt wijzigen, omdat het even niet goed uitkomt. Kies uw datum daarom zorgvuldig. En bij eventuele 
calamiteiten komen we er altijd uit. Neem dan gerust contact op met het secretariaat. 
 
Er is onduidelijkheid over de einddatum die op de ledenpas c.q. diploma staat. 
De ledenpassen kunnen op twee momenten in het jaar aangevraagd worden: op 1 april en 1 oktober. 
De secretaris kan de ledenpassen aanvragen na deze data, anders komt er een verkeerd jaartal op de 
pas te staan.  
 
Bijvoorbeeld: ledenpas met vervaldatum 1 oktober 2017 krijgt bij aanvraag op 15 september nogmaals een pas met 
vervaldatum 1 oktober 2017. Bij aanvraag na 1 oktober 2017 krijgt de ledenpas een opdruk met vervaldatum 1 oktober 
2019. 
 
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen over het verslag van de secretaris. 
 
 
6) Jaarverslag hulpverlening over 2016 en jaarverslag 1e deel tot september 2017 
 
6.1) Jaarverslag hulpverlening over 2016 
 
Het aantal aanvragen was in 2016 totaal 57 stuks. In 2015 waren dit 25. In 2016 hebben wij  
drie diensten gratis gedraaid als sponsoring. Dit was Leeuwarden Culinair. Het geld hiervoor is naar  
Hospice Leeuwarden gegaan. In 2016 is er voor de hulpverlening van onze vereniging geen post 
reclamemailing uitgegaan.  
 
In 2016 hebben wij geen afscheid genomen van hulpverleners. Er waren in 2016 twee aspirant-
hulpverleners die stage liepen bij onze vereniging. In 2016 is er geen nieuwe kleding aangeschaft, wel 
zijn er meerdere verbruiksmaterialen aangeschaft. Dit jaar zijn geen diensten gegaan naar derden. De 
Elfstedentocht op de schaats werd niet verreden.  
In 2016 zijn er gezamenlijke herhalingslessen georganiseerd voor de hulpverleners. Er is in 2016 een 
etentje voor de hulpverleners georganiseerd. Op december 2016 staan er 10 mensen op de 
dienstlijst paraat en 2 aspirant-hulpverleners. 
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Jaarverslag en financieel overzicht afgesloten op 31-12-2016 
 
Bijgaande onderstaande een beknopt overzicht van de hulpverleningen gedraaid, in het jaar 2016 
 

 
 
NOOT: 2 diensten staat hierop niet vermeld i.v.m. administratieve samenvoeging. Dorpsfeest Tietjerk 
bestond uit 3 diensten. 1 dienst op deze lijst, er is nog een avonddienst en 1 middagdienst gedraaid 
aldaar. 
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6.2) Jaarverslag hulpverlening 1e deel tot september 2017 
 
Jaarverslag 2017 tot 1 september 2017 hulpverlening 
 
Het aantal aanvragen was in totaal 30 stuks. In 2016 waren dit 57. In 2017 hebben wij geen diensten 
gratis gedraaid als sponsoring. In 2017 is er voor de hulpverlening van onze vereniging geen post 
reclamemailing uitgegaan. In 2017 hebben wij afscheid genomen van één hulpverlener. Er waren in 
2017 vijf aspirant-hulpverleners die stage liepen bij onze vereniging.  
In 2017 is er geen nieuwe kleding aangeschaft, wel zijn er meerdere verbruiksmaterialen 
aangeschaft. Dit jaar is er één dienst gegaan naar derden. De Elfstedentocht op de schaats werd niet 
verreden.  
In 2017 tot september zijn er geen gezamenlijke herhalingslessen georganiseerd voor de 
hulpverleners. Er is in 2017 tot september geen etentje voor de hulpverleners georganiseerd.  
Op september 2017 staan er 16 mensen op de dienstlijst paraat, en 2 aspirant-hulpverleners. 
 
Jaarverslag en financieel overzicht afgesloten op 01-09-2017 
 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het verslag over de hulpverlening. 
 

 
NAGEKOMEN DIENST: 
Dinsdag 29 augustus 2017 2 Diner Masqué blokhuispoort 19.00-22.00 uur 
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7) Toelichting op de financiële stukken 01-01 t/m 01-09-2016 en 02-09-2016 t/m 01-09-2017 
 
7.1) Toelichting op de financiële stukken 01-01 t/m 01-09-2016  
De penningmeester verduidelijkt het start- en eindsaldo van de bankrekening ING: tussen deze saldi 
zit een groot verschil, omdat in die periode geen contributie is verkregen. Dit komt door de 
verandering van het boekjaar. De contributie is pas eind 2016 geïnd, in het nieuwe boekjaar 
beginnend op 02-09-2016. 
 
7.2) Toelichting op de financiële stukken 02-09-2016 t/m 01-09-2017 
Er zijn op dit moment geen vragen en/of opmerkingen voor een extra toelichting. 
 
 
8 + 9) Verslag kascommissie over het financiële boekjaren 01-01 t/m 01-09-2016 en 02-09-2016 t/m 
01-09-2017 
 
8.1 + 9.1) Proces 
Twee weken voor de algemene ledenvergadering hebben de heer C. Bakker en L. Feenstra de 
stukken ontvangen. Ze vonden het jammer dat de penningmeester niet aanwezig was bij de controle 
en hebben toentertijd dan ook geen toelichting van de stukken ontvangen. 
 
8.2 + 9.2 Volledigheid stukken 

- Geen inzicht in ledenlijst – inkomen contributie niet te controleren, evenals overzicht van 
leden die nog moeten betalen. 

- Geen dagafschriften van een ‘parkeerrekening’(?) (Zkl Kwartaal Spaarrekening)  
- Geen creditfacturen gezien (facturen aan leden voor contributie en facturen aan afnemers 

van hulpverleningsdiensten). Er is geen staat van bezittingen (materieel) en hun waardering 
aangeleverd (afschrijvingsperiode). Er is geen overzicht van afgesloten contracten 
aangeleverd (t.b.v. automatische afschrijving). Facturen van automatische afschrijvingen zijn 
niet aangeleverd (Vodafone). Er is geen overzicht van geleverde hulpverleningsdiensten 
aangeleverd. 

 
8.3 + 9.3 Inhoudelijk 

- De totaaltellingen van de ING-bank komen niet overeen met die van de gevoerde 
administratie. 

- De balans geeft geen volledig inzicht in de bezittingen (zkl kwartaal spaarrekening, maar ook 
bijv. materieel zoals aangeschafte kleding voor de hulpverleners, de hulpverleningskar…)  

- Er is geen overzicht van geleverde hulpverleningsdiensten aangeleverd; daardoor zijn de 
vergoedingen aan hulpverleners niet te koppelen aan de geleverde diensten; e.e.a. is 
ondoorzichtig en de rechtmatigheid van deze uitgaven is niet vast te stellen.  

- Er zijn posten die net in de financiële administratie zijn opgenomen (kadootjeposten.nl)  
- De kascommissie vraagt zich af waartoe de aangeschafte middelen binnen het werkgebied 

van de EHBO dienen, zoals op de bijlage is vermeld? De rechtmatigheid kan zo niet worden 
vastgesteld. 

- Er is geen overzicht van afgesloten contracten; zodoende kan o.a. de rechtmatigheid van de 
automatische afschrijvingen van bijv. Vodafone niet worden vastgesteld.  
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8.4 +9.4 Advies 
- Hulpverleningskosten geven geen duidelijk onderscheid tussen verbruiksmaterialen 

(verbandmiddelen) en aangeschaft materieel (duurzame middelen: alu boxen, wandrek, 
kleding). 
Advies: scheiden verbruiksmaterialen en materieel. 

- Uit de administratie ontstaat bij de kascommissie de indruk dat de pinpas van de vereniging 
wel eens, mogelijk onbedoeld, mede wordt gebruikt voor uitgaven die privé lijken te zijn. 
Advies: zakelijk en privé strikt scheiden! 
Advies: scheiding goedereninkoop en betaling daarvan. 
Advies: boekhouding laten nakijken door een daartoe bevoegde instantie. 

 
 
8.5 + 9.5 Slotconclusie 
De kascommissie kan op basis van bovenstaande bevindingen op dit moment geen decharge aan het 
bestuur verlenen. 
 
Tijdens de vergadering wordt besloten om de financiële stukken nogmaals te laten controleren, nu 
door een boekhouder. De penningmeester zorgt ervoor dat de ordner met stukken bijgewerkt wordt 
met de stukken, die nu niet aanwezig waren. Na deze controle wordt een terugkoppeling gegeven 
aan de (aanwezige) leden. 
 
8A Verzoek tot verlenen van decharge aan het bestuur over het boekjaar 01-01-2016 t/m 01-09-2016 
De kascommissie kan op basis van bovenstaande bevindingen op dit moment geen decharge aan het 
bestuur verlenen.  
 
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt wel decharge verleend aan het 
bestuur over boekjaar 01-01-2016 t/m 01-09-2017.  
De stemming is 7 voor, 3 tegen en 4 leden onthouden zich van stemming. 
 
9A Verzoek tot verlenen van decharge aan het bestuur over het boekjaar 02-09-2016 t/m 01-09-2017 
De kascommissie kan op basis van bovenstaande bevindingen op dit moment geen decharge aan het 
bestuur verlenen.  
 
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt wel decharge verleend aan het 
bestuur over boekjaar 01-01-2016 t/m 01-09-2017.  
De stemming is 8 voor, 2 tegen en 4 leden onthouden zich van stemming. 
 
 
10) Benoemen kascommissie voor het boekjaar 2017/2018 
 
De heer Y. Talsma en mevrouw D. Salverda zullen het boekjaar 2017/2018 op zich nemen. 
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11) Begroting vaststellen voor boekjaar 2017/2018 
 
 

 
 
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken. De stemming is unaniem om bovenstaande 
begroting uit te voeren. 
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12) Vaststellen contributie cursusjaar 2018/2019 
 
Het voorstel is om de contributie met inflatiecorrectie te verhogen naar 78 euro. 
 
Als er geen contributiebetaling heeft plaatsgevonden ná 1 december 2017 door de huidige leden, 
dan wordt dit lid uitgeschreven. Dit omdat na deze datum de vereniging, per lid naar het Oranje Kruis 
een afdracht moet doen. Dit houdt tevens in dat er uitschrijving plaatsvindt van het diploma. 
 
Er wordt gestemd door middel van hand opsteken, en er wordt toestemming verleend de contributie 
te verhogen. 
De stemming is 12 voor, 1 tegen en 1 lid onthoudt zich van stemming. 
 
 
13) Bestuursbenoemingen en herbenoemingen 
 
De heer M. Bisschop stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter. We bedanken hem voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren. 
 
Vanaf dit ogenblik bestaat het bestuur uit: 
Tiny Smit: secretaris en medewerker cursusadministratie. 
Hendrik Douma: penningmeester en coördinator hulpverlening. 
 
 
14) Invulling vacature voorzitter 
 
De heer M. Bonjernoor zegt geïnteresseerd te zijn in de functie van voorzitter en zal, met het nu 
huidige bestuur om tafel gaan. 
De taken van de voorzitter: 

- naar buiten profileren van de vereniging 
- onderhouden van externe contacten 
- contacten onderhouden met kaderleden 
- leiden van vergaderingen 

 
 
15) Rondvraag 
 
De heer Talsma vindt het een boeiende vergadering. De aangesprokenen tijdens de vergadering 
moet zich niet aangevallen voelen. Het is goed gegaan. De heer Talsma ziet het helemaal zitten. 
 
De heer Hiemstra (kaderlid) zag dat er gewerkt wordt met twee verschillende lesschema’s. Hij zou 
deze graag toegestuurd willen krijgen.  
De secretaris zal hiervoor zorgen. 
 
De heer Feenstra wil graag weten op welke data de lotussen worden verwacht bij 
herhalingscursussen. 
De secretaris zal hiervoor zorgen. 
 
De heer Bonjernoor zag op de website schoonheidsfoutjes staan in o.a. de statuten.  
Hij wil deze graag corrigeren.  
Het bestuur gaat hiermee akkoord. 
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De heer Meyer vraagt zich af hoe een grote klant niet meer van onze diensten gebruik wil maken.  
De coördinator hulpverlening meldt dat gemeente Leeuwarden deze klant heeft geadviseerd om bij 
grote evenementen het Rode Kruis in de arm te nemen. Zo geschiedde. 
 
 
16) Sluiting 
 
De penningmeester sluit de vergadering af en bedankt de aanwezige leden en kaderleden. 
 


