



Algemene ledenvergadering KNV EHBO afdeling Klazienaveen e.o.
Plaats: Noorderbreedte; Meteoor 3, Klazienaveen
Tijd: 19.30 uur

Notulen 02 maart 2020
Aanwezig: Dhr. Bakker; Mw. Dekker; Mw. Fokker; Mw Fokker - van 
Woudenberg; Dhr Geerlings; Mw de Jonge; Mw. Luchies; Dhr.R van Nuil; 
Dhr. T. Van Nuil; Mw. Veldman; Dhr van der Zwan
Met kennisgeving afwezig: Dhr. Arendsz; Mw Bartels - Bruins; Mw. Van 
Egmond; Mw. Schenk

1. Opening
Vergadering wordt om 19.35 geopend door de voorzitter. De aanwezige leden worden 
welkom geheten.

2. Notulen ALV 2019
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2019 worden onveranderd 
goedgekeurd.

3. Jaarverslag
Naar aanleiding van het Jaarverslag. 
- Dhr. R van Nuil geeft aan zich zorgen te baren over de vacante bestuursfuncties. Het 
bestuur deelt de bezorgdheid, echter de aanmeldingen voor een bestuursfunctie dienen bij 
de leden vandaan te komen.
- Het zou fijn zijn als er meer leden mee zouden doen met het lopen tijdens evenementen 
ook als leden van onze vereniging andere EHBO-ers kennen die wel willen meelopen 
tijdens een evenement zijn die meer dan welkom. Aanmelden mag via 
evenementen@ehboklazienaveen.nl of via een app.
-Regio overleg met verenigingen uit zuid-oost Drenthe en zuid Groningen wordt twee 
keer per jaar gehouden. Dit overleg is belangrijk voor het netwerk te onderhouden en te 
vergroten en elkaar te kunnen ondersteunen.
- EHBDD lessen gaan in april en in het najaar van start in onze regio. De mogelijkheden 
om deze te volgen worden via de website bekend gemaakt.

Financieel
-De vereniging heeft de financiën  inmiddels weer goed op orde. Er is behoefte aan een 
nieuwe modernere AED de mogelijkheid om deze aan te schaffen is financieel haalbaar.

Kascontrole commissie
Door het vertrek als lid van één van de commissie leden moest er gezocht worden naar 
een vervanger. Deze is gevonden in Mw Fokker - van Woudenberg. Samen met dhr T van 
Nuil hebben ze de financiën doorgenomen de kas gecontroleerd. Ze hebben alles in orde 
bevonden en adviseren de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen 
gaan unaniem akkoord met het voorstel tot decharge en deze wordt middels applaus 
ondersteund.
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4. Begroting 2021
De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd nadat er een vraag gesteld is over de 
behoorlijk toegenomen post voor LOTUS. Dit heeft twee oorzaken we willen het 
komende jaar vaker een LOTUS inzetten omdat het de lessen verrijkt. Daarnaast is  de 
LOTUS per uur duurder geworden, dat is nu 15 euro per uur.
Na de toelichting wordt de begroting door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

5. Bestuursverkiezing
Tjeerd van der Zwan stopt als secretaris. Lisa Luchies meldt zich aan. Hiermee is de 
functie van secretaris weer ingevuld.
Annechien Veldman denkt na over een bestuursfunctie. 
Met de huidige bestuurssamenstelling blijven er nog steeds twee vacante bestuursplekken.

6. Beleidsplan
Het beleidsplan wordt positief ontvangen. Goed initiatief. Er zijn inhoudelijk geen op- of 
aanmerkingen over het beleidsplan.

7. Huishoudelijk reglement
Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt onveranderd goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering.

8. Ideeën voor oefenavond / grote oefening met LOTUS
Het idee om weer een grote oefening te gaan houden spreekt de aanwezigen aan. Dhr. T. 
Van Nuil gaat informeren of er op zijn werk mogelijkheden zijn om zoiets te gaan 
organiseren.
Mw Fokker - van Woudenberg geeft aan dat het ook nog wel een keer op haar bedrijf 
mag. Met dank aan de voorstellen en het meedenken wordt er afgesproken dat er in de 
loop van het jaar verder over gesproken gaat worden met betrokkenen.

9. Rondvraag
Mw Fokker - van Woudenberg vraagt of de documenten voor de ALV op de website 
worden geplaatst. Het antwoord is ja.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst, vindt het jammer dat er niet meer leden aanwezig 
zijn. Benadrukt het nut van een ALV, daar worden de besluiten welke koers de vereniging gaat 
aanhouden bepaalt hoe meer leden daar over meedenken hoe beter het is.


