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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Datum: Dinsdag 20 december 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Adres: Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden 

 
 

Aanwezig: M.R.P. Bonjernoor (voorzitter), H.J.Douma (penningmeester), D.Janssen, J.Dantuma, S.Bloemhof, A.Vellema, Y.Talsma, 
G.Dijkstra, E.de Loef. 

 
Afwezig met Kennisgeving: B.Groen, M.Boon, G.Tuin, T.Wolfs , J.A. De Bruin, M. de Jong, J.Drost, F.Zwiers, W.Cuperus van der Meer, 
M.Timmer, P.Jellema , S.van der Veen, M.Bisschop , M.Veltman en J.Fonk. 

 
Machtigingen: om een ander lid te laten stemmen. 

M.R.P. Bonjernoor stemt namens J.A. De Bruin en J. Drost. 
H.J.Douma stemt namens M.Boon en G.Tuin. 

 
 

Opening, machtigingen, mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter opent de vergadering om exact 20.00 uur. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 
Vaststellen van de notulen van de ALV van 18-12-2021 
Alle leden hebben digitaal de ALV stukken gekregen. De aanwezigen gaan akkoord met de notulen en stellen deze vast. 
De stemming is 13 voor, 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming. 

 
Huldiging jubilerende leden die 25 (3) en 40 jaar (1) in bezit zijn van een EHBO-diploma 
Dit jaar zijn er 3 leden die 25 jaar hun diploma hebben en 1 40 jaar. De heer S. Bloemhof en mevrouw J. 
Dantuma Chua zijn als enige aanwezig. De overige jubilarissen hebben zich niet afgemeld en krijgen dus ook 
geen speldje en cadeaubon. 

 
S.G Bloemhof 17-10-62 97029309            25 jaar aanwezig 
J. Dantuma Chua 24-06-64 97027601            25 jaar aanwezig 
R. Postma 26-11-70 97045933            25 jaar niet aanwezig 
A.C. Inia 15-01-57 82000842            40 jaar niet aanwezig 

De voorzitter reikt uit, er is applaus en de cadeaubonnen en de speldjes worden uitgereikt. 

Jaarverslag hulpverlening 2021/2022 
 
  Er is weinig te melden over de hulpverlening,  we hebben een tekort aan vrijwilligers die kunnen draaien en zoeken graag nieuwe   
  hulpverleners, en daarover is tijdens en na de vergadering enige uitleg. We hebben in dit jaar en komend jaar enige hulpverleners    
  voorzien van nieuwe kleding. Verslag zie volgende pagina. 
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Verslag stand van zaken vereniging 
 

Leden 
Onze ledenadministratie is up to date. Op dit moment hebben wij 118 leden. (op 01-12-2022) 
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 3 herhalingscursussen minder dit jaar, die worden georganiseerd, door 
een lager leden aantal. We zijn gestopt met de herhalingslessen EHBO aan kinderen wegens de hoge kosten. 

 
Kaderleden 
Op dit moment is er voldoende kader, het invullen van de avondcursussen is ook in eigen beheer. 

 
Samenwerking en landelijke dienstverlening 
Het samenwerkingsverband met Licomar en omliggende EHBO verenigingen loopt nu 4 jaar. Dit gaat goed. 
Vraag uit de zaal: Waarom minder hulpverleningen. We hebben minder vrijwilligers die ook minder kunnen. Kunnen we niet de 
gewone leden mailen voor hulpverlening de algemene leden dus. We e-mailen de leden wel of ze op de hulpverlenerslijst 
willen. maar los inzetten is lastig, omdat je toch enige instructie nodig hebt, de kleding een probleem is, en als je je opgeeft 
je ook maar 3 diensten per jaar hoeft te draaien. Aangegeven wordt dat leden denken dat het spannender is dan het echt is.  

 
Kernpunten van onze vereniging in 2021/2022 
Bezuinigingen; we krijgen minder inkomsten, dus daar waar we kunnen besparen gaan we dit ook doen. Na aanbevelingen van de 
kascommissie zijn de volgende acties al ondernomen. De postbus is opgezegd 280 euro  abonnement hulpverlenersblad opgezegd 18 
euro en het telefoonabonnement verlaagd naar prepaid, besparing 80 euro per jaar. Er zijn nu algemene tassen voor de hulpverleners 
en niet meer een eigen tas per hulpverlener. Dit wordt nog uitgebreid en zal enige investeringen kosten.  
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Wel blijven we investeren in innovatie en professionalisering van de hulpverlening en lessen, als dat financieel mogelijk is. 

 

Een ander kernpunt is op zoek naar nieuwe secretaris. Dus als leden iemand weten? 
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. 

 
Verslag kascommissie over het financiële boekjaar 2021/2022 
De kascommissie Dhr. G.Dijkstra en Dhr. J.Fonk hebben op 13-12-2022 de boeken gecontroleerd en goed bevonden. 
Er is een getekende verklaring van goedkeuring afgegeven aan het bestuur. De resultaat rekening wordt aan de zaal toegelicht. Vraag uit de 
zaal: graag uitleg over de 1500 euro voor het bestuur per jaar. Dit is conform het huishoudelijke regelement en precies het bedrag wat 
als vergoeding staat als bestuurder van onze vereniging, voor de gemaakte kosten en werkzaamheden. 
 
Verzoek aan de ALV tot verlenen van decharge aan het bestuur over het boekjaar 2021/2022 De stemming is 12 voor 0 tegen en 1 
onthoudt zich van stemming. 
 
Verzoek aan de ALV om het positief saldo van rekening courant, ten goede te laten komen aan de begroting 2022/2023. Er is geen 
positief saldo nadat het geld is overgemaakt naar de spaarrekening 

 
Verzoek aan de ALV om een positief saldo à 1500 euro van rekening courant, ten goede te laten komen aan de spaarrekening (B) 
De stemming is 13 voor , 0 tegen en 0 onthoudt zich van stemming. 

 
Benoemen kascommissie voor het boekjaar 2022/2023 
De vraag aan de vergadering, zijn er mensen die willen plaatsnemen in de kascommissie. De heer Ype Talsma wil in de kascommissie. 
Dat zal dan ook gebeuren. Het tweede lid zal volgens 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 1 
kiezen, of anders dus via de e-mail een verzoek uit doen. 

 
Begroting vaststellen en goedkeuring voor het boekjaar 2022/2023 
Deze wordt kort toegelicht. We voorzien een tekort van 750 euro op de statisch begroting. Op de lopende dynamische begroting die 
real time is wordt toegelicht dat door de gedaan bezuinigingen we dit jaar een tekort zullen hebben van rond de 300 euro. Dit zal uit de 
algemene reserve (spaarrekening) moeten komen. Bezuinigingen zijn in gezet, en de contributie moet omhoog. De stemming is 13 
voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming. De begroting is hiermee aangenomen. 
 
Formaliteiten 
akkoord van de ALV om het boekjaar 2022/2023 te houden van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023 De stemming is 13 voor, 0 
tegen en 0 onthoudt zicht van stemming. 

 
akkoord van de ALV om het boekjaar 2023/2024 te houden van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024 De stemming is 13 voor, 0  
tegen en 0 onthoudt zicht van stemming. 

 
akkoord van de ALV om het boekjaar 2024/2025 te houden van 1 september 2024 tot 31 augustus 2025 De stemming is 13 voor, 0  
tegen en 0 onthoudt zicht van stemming. 

 
 

Vaststellen contributie cursusjaar 2023/2024 
Voorstel is een verhoging naar € 86,- voor cursusjaar 2023/2024, alleen indexering. 2% per jaargang. Dit vinden de aanwezigen na enige 
uitleg geen probleem. Er wordt gestemd door middel van handopsteking en hiermee wordt vastgesteld dat de contributie verhoogd 
wordt van €  83,00 naar € 86,00 voor 2023/2024. De stemming is 13 voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemming.  
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Er wordt aangegeven dat er maar 1 lid is gestopt omdat het haar te duur werd, Een andere reden van opzegging is de werkgever 
betaald, de vraag uit de zaal is, Dat hoeft geen reden van opzegging te zijn, kan de factuur ook naar de werkgever gestuurd worden als 
het lid opzegt hierom en kan er dan bijvoorbeeld een offerte naar werkgever. Wij als bestuur nemen dit mee.                                        
 
Rondvraag                                                                                                                                                                                                                                         
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag door de aanwezigen. 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 2100 uur, en wenst iedereen wel thuis.  


