de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
EHBO, afdeling Bunnik - Odijk.
donderdag 1 september 2016.
De agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
Afmeldingen bekend bij Ineke
Hans: voortgang project hartslag nu, veel hulpverleners, 6 aed's. In gesprek over meer
aed's.
3. Notulen en vaststelling ALV 2015
Geen opmerkingen, vastgesteld.
4. Financiën:
- jaarrekening 2015
- Saldo 2016
- begroting 2017
Kascommissie secuur meegekeken in de boeken. Compliment voor het werk met enkele
kanttekeningen.
Nieuwe kascommissie: Sjaak en Erwin, reserve is Willem Mol.
Aanwezige leden verlenen decharge aan penningmeester.
5. Bestuursverkiezing
Ineke is aftredend volgens cyclus en reglement, wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor
Ineke in huidige functie door te laten gaan. Leden geven akkoord.
6. Rondvraag
Hoe bevalt deze manier van boekje tot nu toe?
- geen opmerkingen vanuit leden.
Hoe kom je aan meer mensen die ehbo diensten willen draaien?
-inzetten kunnen spannend overkomen, mensen binnenhalen voor een opleiding is stap
daarvoor... Die puzzel is ook lastig.
Juiste datum op bladzijde 6 districtswedstrijden en nationale wedstrijden?
-za 22 april 2017 district, za 29 oktober 2016 nationale.
Geldigheid alv bij minimaal aantal aanwezige leden? Is geen regel voor opgenomen in
statuten.
7. Sluiting
Het bestuur hoopt dat u ook dit seizoen weer met veel plezier aan de herhalingslessen en
eventuele inzetten deelneemt.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ineke Mocking
Secretaris

Notulen algemene ledenvergadering 4 sept 2015:
1. Welkom
2. Opening
3. Mededelingen: groeiend aantal leden per les aanwezig, instructeur én bestuurslid meer
actief meekijken. Lesinhoudelijk 15 sept en 6 okt wisselen door beschikbaarheid arts.
Afmeldingen: Marian, Simone.
4. Notulen alv 4 sept 2014:
Sjaak reservekascommissie maar niet persoonlijk genoemd. Dit seizoen actief deel van
kascommissie. Notulen verder vastgesteld zoals ze in het boekje staan.
5. Financiën: er is een toelichting gegeven op de volgende bladzijden van het 'boekje':
10 t/m 14. Opmerking kascommissie: zag keurig uit, alles op orde.
Algemene vraag: hoeveel leden hebben we nu? 65/70 ongeveer.
Vraag: draait een cursus verlies? Jarg: ja soms wel, toch doen we het omdat we hopen dat
de meeste cursisten lid zullen worden.
Vraag: samen een cursus opzetten met een andere vereniging? Jarg: terughoudend
omdat de ervaring tot nu is dat ze lid worden bij een andere vereniging.
Decharge penningmeester: ja.
Nieuwe kascommissie: Anja en Sjaak. reserve is Erwin.
6. Jaarverslag seizoen 14/15 net als vorig jaar op website.
7. Bestuursverkiezing, volgens landelijk administratiesysteem dla, dit jaar niet, volgend
jaar wel.
8. Dit komend seizoen: opl lessen weer op zaterdag, stukje krant, evt. In samenwerking
met andere ehbo verenigingen. Wie kan helpen werven met mond op mond reclame zeer
graag.
9. Rondvraag: sportmodule, wie interesse? Dan plannen... Ineke noteert 6 aanmeldingen.
Kosten volgen zsm.
Gaarne uw aandacht voor het tijdig aanwezig zijn bij herhalingslessen om de les niet
teveel te storen bij binnenkomst.
Vraag: hoe ver is het plan het boekje alleen digitaal uit te brengen? Juul: het bestuur
overweegt het en zal tijdens herhalingslessen het oor goed te luisteren leggen. Een
tussenvorm is ook mogelijk waarbij het digitaal wordt uitgegeven maar wel enkele
exemplaren tijdens de alv beschikbaar zijn bijvoorbeeld…

10. Hiermee ehboseizoen officieel geopend, iedereen een goed seizoen gewenst. Tweede
deel van de avond door de instructeurs, we wensen u veel plezier.

