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Van de voorzitter
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie allemaal van een goede vakantie genoten hebben.

Toch heeft het bestuur in de tussentijd niet helemaal stil gezeten. Wij hebben getracht
om dit nieuwe cursusjaar wat interessanter voor jullie te maken. In de maand november
zal er een lezing worden verzorgd door de hartstichting en tevens zal er op 13 en 20
november een cursus sportletsels worden gegeven. Inmiddels hebben wij vijftien
aanmeldingen hiervoor binnen. Mocht je verdere informatie hierover willen hebben dan
kun je hiervoor bij Hanita, onze kaderinstructrice, terecht.
In afwijking van voorgaande jaren zal er geen papieren programmaboekje meer worden
uitgegeven. Dit zal op de website (www.ehbomiddelburg.nl) van de vereniging zichtbaar zijn.
De lessen voor het seizoen 2017-2018 zullen wederomgegeven worden in de kleine zaal van
het wijkcentrum Palet (Johan van Rejgersbergstraat 2) in Middelburg Zuid.
Een mooie locatie met voldoende parkeergelegenheid voor zowel de auto als de fiets. Het
lesschema hiervoor treffen jullie elders aan in het boekje.
We hebben er al vele malen aandacht aan geschonken. Toch doe ik hierbij nog een poging
om bestuursleden te werven. Wij kunnen nog steeds bestuursleden gebruiken. Lijkt het je
wat of wil je nadere informatie? Je kunt je dan altijd wenden tot een van de bestuursleden.
Tot slot wens ik jullie allemaal een zeer goed EHBO seizoen toe.
Met vriendelijke groet,

André van Os
voorzitter
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Van de vice-voorzitter
EHBO kan het verschil zijn tussen leven en dood.
Helaas heeft maar ongeveer 3 % van de Nederlandse bevolking een EHBO opleiding
genoten, terwijl er jaarlijks meer dan 600.000 mensen op de eerste hulp kamer terecht
komen, waarvan het merendeel kleine ongevallen zijn maar ook fatale ongevallen waarbij
direct reanimatie moet worden ingezet. Uit cijfers blijkt dat er wekelijks zo'n 300 mensen
buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Als er niet direct hulp geboden wordt daalt de
kans van overleven met 7% per minuut. Een EHBO opleiding voor iedereen is dus
essentieel.
Helaas wordt het niet door de regering en zorgverzekeraars als noodzaak gezien om
iedereen te stimuleren een EHBO opleiding te doen. Als je een goede aanvullende
verzekering hebt, is het mogelijk om een kleine vergoeding te krijgen voor de kosten die je
maakt voor je opleiding maar de contributie van verenigingen vallen daar buiten. Anders is
het geregeld bij onze buurlanden zoals Duitsland waar ongeveer 80 % van de bevolking een
EHBO opleiding heeft gevolgd en in Noorwegen zo'n 95 %. Heel triest en dat in een
maatschappij die in de zorg zo aan het veranderen is. Mensen worden ouder en willen langer
zelfstandig zijn en wonen. Vaker komt het dan ook voor dat een oudere op straat of zelfs
thuis hulp nodig heeft. Dit kan dan zijn van de buren, mantelzorg of in ernstiger gevallen van
een EHBO-er. De AED Alert app, de hartveiligwonen.app van Connexxion is dan een optie
om bij jou in de buurt opgeroepen te kunnen worden voor de noodzakelijke hulp.
Wij leren hieruit dat een EHBO opleiding voor iedereen gewoon een noodzaak is. Wij kunnen
onze familie, buren en onze kennissen stimuleren om ook zo'n opleiding bij onze EHBO
vereniging te gaan volgen. Tenslotte is elk leven heel kostbaar.
Laten we dit jaar er naar uitzien om een verdere groei in onze vereniging te krijgen waardoor
er meer EHBO-ers in Middelburg en omgeving zullen zijn. Ook heeft onze vereniging
behoefte aan EHBO-ers die zich beschikbaar willen stellen om hun vaardigheden in praktijk
te trainen op evenementen waar onze hulp voor ingeroepen wordt.
Ik zie er naar uit jullie weer op de herhalingslessen te mogen ontmoeten.
Tot snel dus.
Tim Alosery
Vice voorzitter.
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Van de penningmeester
Over niet al te lange tijd zal ook weer de factuur bij u in de bus vallen voor de contributie over het
jaar 2017. Wilt u dan het bedrag storten op de gebruikelijke rekening. Dit nummer staat op de
beginpagina van dit programmaboekje aangegeven. Indien uw verlenging dit jaar heeft
plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden dan ontvangt u hiervoor ook te zijner tijd een factuur.
Daarnaast wil ik de leden er op wijzen dat zij hun lidmaatschap tijdig moeten opzeggen. Dit dient
schriftelijk (per email mag ook) te gebeuren voor 1 december van enig jaar. Afmeldingen vinden
plaats bij onze secretaris: Bianca. Verdere contactgegevens treft u in dit programmaboekje aan.
Sedert enkele jaren wordt er door de EHBO afdeling Middelburg geen collecte meer gehouden.
Dit in verband met het geringe aantal collectanten. Echter dit jaar heeft de vereniging wederom
meegedaan aan de clubactie van de Rabo-clubkas Campagne. Met dank aan de leden van de
Rabobank die op ons hebben gestemd. Wederom een bijdrage die we goed kunnen gebruiken.
Voor vragen en dergelijke op het gebied van het secretariaat kunt u terecht bij Bianca.
Voor vragen met betrekking tot financiële zaken e.d. kunt u mij benaderen.
Zoals Hanita verderop aangeeft is er weer een nieuwe druk van het EHBO-boekje verschenen.
Uiteraard kunnen de leden dit boekje ook aanschaffen. Bestelling zal plaatsvinden nadat betaling
heeft plaats gevonden. Nadere bijzonderheden zullen aan ht begin van het seizoen bekend
worden gemaakt.
Tot zover mijn bijdrage aan dit programmaboekje. Rest mij nog u een plezierig en goed EHBO
seizoen toe te wensen.
André van Os,
Penningmeester
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Van de secretaris
We gaan weer fris van start met het nieuwe seizoen.
Het aantal leden is redelijk stabiel gebleven. We merken om ons heen dat
er een aantal EHBO-verenigingen hebben moeten stoppen met
voorzetting van hun vereniging, in verband met nauwelijks bestaand
bestuur.
Nog even in het kort wat van mij als secretaris verwacht mag worden. Naast algemene
administratieve taken zoals notuleren van vergaderingen, het mede samenstellen van dit
jaarboekje word ik ook verantwoordelijk gehouden voor een aantal andere zaken zoals
ledenadministratie, contacten met Oranje Kruis, contacten met andere besturen zoals
districtsbestuur en afdelingsbesturen van de kring Walcheren. Tenslotte, niet onbelangrijk, houd ik
bij hoe het loopt met de diploma verlengingen.
Ledenadministratie
Ik ben verantwoordelijk voor het ledenbestand van de vereniging: het bijhouden van de juiste
adresgegevens enz. Dit lukt natuurlijk alleen maar als ik de juiste informatie krijg van de leden.
Volgens mij gaat dit steeds beter. Zaken zoals aan- en afmelding, adreswijziging en zeker ook bij
verhindering van het volgen van de lessen enz., ontvang ik, het liefst schriftelijk of via
secretaris@ehbomiddelburg.nl (dit om verwarring te voorkomen) onder vermelding van
diplomanummer en geboortedatum.
Nog even een belangrijk punt ten aanzien van het lidmaatschap van onze vereniging. Ons
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap wordt
opgezegd dient dat altijd vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren.
Contacten Oranje Kruis (OK) en diploma verlenging.
Het OK is in staat ons automatisch een juist overzicht te verstrekken van die diploma’s die
verlengd moeten worden. Dit lukt alleen als de leden de juiste gegevens aan mij doorgegeven,
zodat ik het Oranje Kruis op de hoogte kan stellen van de eventuele veranderingen. Diploma’s
worden in april en oktober van elk jaar verlengd. Hiervoor dient de kaderinstructeur die de
herhalingslessen geeft, de competenties af te tekenen.
Het aantal leden dat de herhalingslessen volgt is wat afgenomen. Het diploma is twee jaar geldig.
Het is wel heel belangrijk als je je diploma geldig wilt houden deze herhalingslessen te volgen
(twee jaar). Of je kunt kiezen om het tweede jaar een toetsing te doen. Deze wordt afgenomen
door de kaderinstructeur Hanita Hulsbergen. Blijkt dat je een aantal lessen hebt gemist, zonder
van tevoren aan te kondigen met welke reden, dan zal ik je oproepen om een aantal lessen in te
halen via de bezemles. De herhalingsles reanimatie is een hele belangrijke die altijd moet worden
ingehaald.
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Nieuwe cursus.
Wij willen ook graag dit jaar een nieuwe cursus opstarten als er voldoende aanmeldingen zijn.
Mochten jullie kandidaten hebben wil je ze deze dan aan mij doorgeven.
Ik ga ervan uit het een en ander verduidelijkt te hebben. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen
hebben, dan kun je altijd bellen of mailen.
Bianca

Van de coördinator hulpverlening
Voor ons is het geen stilzitten geweest. We hebben veel evenementen gedaan en nog te
doen. De evenementen zijn zeer uiteenlopend. Soms korte, maar ook zeer lange dagen.
Onze groep hulpverleners is toegenomen, nu al met vier personen extra. Hier zijn wij erg blij
mee.
‘Ik wil ook via deze weg iedereen bedanken voor de inzet, zonder jullie was het zeker niet
gelukt!’
TOCH BLIJFT MIJN OPROEP GELDEN:

Vind je het leuk/interessant om je in te zetten als hulpverlener op EHBO-gebied geef je dan
op bij mij. Wil je meer informatie dan kun je ook bij mij terecht.
Bianca
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Van de materiaalbeheerder/assistent
Een goede dag met Marco. Ik ben hulpverlener bij evenementen voor de EHBO vereniging
Middelburg en daarnaast materiaalbeheerder. Ik doe het met veel plezier en ik kan het meer
personen aanraden om eens een keer te komen kijken; vrijblijvend! Je krijgt er zoveel voor
terug. Wie weet tot snel

Marco
Materiaalbeheerder/assistent
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Van de kaderinstructrice
Beste EHBO-ers,
We staan weer voor een nieuw seizoen.
Vorig seizoen zijn we met de 27ste druk en EHBO aan kinderen
begonnen.
Dit seizoen komt alles aan bod dat vorig jaar nog niet is behandeld en
natuurlijk de vaste onderdelen, zoals de reanimatie, stabiele zijligging
enz.
In november komt de heer van Gool van de Hartstichting een lezing houden.
De heer van Gool is zelf hartpatiënt met een donorhart en zal hier ook over vertellen.
Ik beloof jullie een hele boeiende en leerzame avond!
Verder verzoek ik iedereen goed naar het rooster te kijken.
Omdat we met vele gegadigden gebruik maken van het Palet zijn er veel dinsdagen waarop
de zaal niet beschikbaar is.
We zullen dit seizoen dus vaker op de woensdag de herhalingsles hebben. Wel houden we 3
herhalingslessen per maand, ook in december.
Lees dus a.u.b. het rooster goed en kom niet voor niets op de verkeerde dag!!
Ook is het mogelijk om op de site van het Oranje Kruis je diploma te controleren op de
diplomachecker. (gewoon je diplomanummer invoeren).
Kom je daarbij iets vreemds tegen, dan horen wij het graag.
Tot ziens in oktober, Hanita
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Rooster herhalingslessen seizoen 2017 - 2018
2017
Maand

Onderwerpen

Oktober

Kort levensreddend
handelen, Rautek,
Stabiele Zijligging

datum

Opmerking

Maandag 2
Woensdag 11

Zie boekje

Woensdag 18
Maandag 6

November

Lezing van de
Hartstichting

Woensdag 15

Zie boekje

Woensdag 22
Maandag 4
December

Slot EHBO aan kinderen,
verbandleer

Maandag 11

Zie boekje

Woensdag 20
2018
Maandag 8
Januari

reanimatie

Dinsdag 16

Zie boekje

Woensdag 24
Maandag 5
Februari

Lotus

Maandag 12

Zie boekje

Woensdag 21
Maandag 5
Maart

De jaarlijkse
ledenvergadering
Luchtwegen, de baby,
shock, diverse andere
letsels

Maandag 12
Zie boekje
Dinsdag 20
Dinsdag 27

Cursus sportletsels 13 en 20 november 2017 (alleen voor leden die zich hiervoor ingeschreven hebben).
Lezing Hartstichting 6, 15 en 22 november 2017.
Herhalingslessen: Deel 1 en 2 moeten ieder jaar worden herhaald, deel 3 en 4 een keer in de 2 jaar.
EHBO voor gevorderden gebruik ik om extra stof aan te bieden om te verdiepen en extra te leren, ieder jaar
een onderwerp.
Alle lessen vinden plaats in de zaal In het Palet, Magistraatwijk (Zuid). De lessen vangen stipt aan om 19.45 uur.
Het is storend voor de kaderinstructeur en de medecursisten als er mensen binnenkomen als de les net
begonnen is. Vergeet niet de presentielijst in te vullen en daarbij duidelijk te schrijven. Dit vergemakkelijkt de
verwerking hiervan door de secretaris.
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Opmerking Hanita bij het rooster van de herhalingslessen:
Omdat 1 juli de 27ste druk van het Oranje Kruis Boekje is uitgekomen zal de verbandleeravond dit jaar
anders van opzet zijn. De seizoenen 2016/2017 en 2017/2018 zullen in het teken van de
veranderingen en nieuwe opzet staan. Les 1 zal worden begonnen met tekst en uitleg over het
nieuwe boekje. Omdat er veel veranderd is, raad ik iedereen aan de herhalingslessen de komende 2
jaar te komen volgen. Wordt er voor toetsen gekozen dan wordt dat met de nieuwe richtlijnen
gedaan en zal je je zelf de wijzigingen eigen moeten maken. Graag tot ziens op de herhalingslessen
Hanita Hulsbergen
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Verslag jaarvergadering
Datum woensdag 22 maart 2017, Wijkcentrum “Het Palet” Middelburg.

Opening jaarvergadering
De voorzitter opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom.Vervolgens noemt
hij de met kennisgeving zijnde afwezigen en gaat over naar het volgende agendapunt.
Vaststellen agenda
De agenda wordt onverkort vastgesteld.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Wel worden de volgende mededelingen gedaan:
Er wordt een inhaal les/bezem les gegeven 24 april a.s..
Dit was het laatste jaar dat het programmaboekje dat de leden dit in hardcopy thuis
ontvingen. Met ingang van het seizoen 2017/2018 zal dit op de website van de vereniging
worden gepubliceerd. Aanleiding om dit digitaal te gaan aanbieden vormen de hoge kosten
die hiermee gemoeid zijn. website.
Op de website zal tevens het bankrekeningnummer van de vereniging worden aangegeven.
Notulen jaarvergadering d.d. 30 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen. Het wordt onverkort vastgesteld.
Jaarverslag Secretaris
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslagjaar.
Leden bestand: er zijn toch wel een aantal leden gestopt. Dit omreden dat zie bij hun
werkgever de EHBO-lessen kunnen volgen.
Tevens wordt aandacht gevraagd voor het afmelden ingeval van langdurige ziekte of
andere redenen van verhindering. Dit in verband met het verlengen van de diploma’s.
Graag duidelijk op de presentielijst je naam schrijven, soms is het slecht leesbaar.
Ook wordt gevraagd of de leden hun emailadres willen verstrekken. Niet iedereen heeft dit
gedaan. Dit in verband met het koppelen aan de ledenlijst en het versturen van informatie
aan de leden.
Het seizoen loopt van oktober tot en met maart. De secretaris en de kaderinstructrice
geven aan dat men alle lessen moet volgen in een seizoen. Indien er geen lessen gevolgd
zijn is er een mogelijkheid, alsnog voor dat seizoen aan de gevraagde competenties te
voldoen.
Mailadres secretaris: graag via wiessner14@online.nl.
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Jaarverslag Penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers en begroting.
Daarnaast geeft hij aan dat opzeggingen altijd vóór 31 december van het lopende jaar aan
de secretaris moeten plaatsvinden, bericht naar de secretaris.
Geldigheidsduur van het EHBO diploma is twee jaar. Als men de gestelde herhalingslessen
heeft gevolgd zal verlenging plaatsvinden.
Kascontrole Commissie
Heeft de financiële stukken gecontroleerd en verleend het bestuur decharge voor het
gevoerde beleid. De commissie complimenteert | de penningmeester voor zijn
werkzaamheden.
Benoeming Kascontrole Commissie
De kascontrole commissie voor het komende seizoen bestaat uit: Ko Wattel en Jan
Wondergem.
Hulpverlening
Er komen voldoende aanvragen binnen. Er is een kleine stijging waar te nemen in het aantal
hulpverleners. Ondanks dit hebben we nog steeds een tekort aan hulpverleners in bepaalde
periodes. Dus ook weer in deze jaarvergadering een oproep naar de leden toe. Extra reden
voor de vereniging om het aantal hulpverleners uit te breiden ligt in het feit dat de
Veiligheidsregio Zeeland hogere eisen stelt aan de evenementen. O.a. het aantal
hulpverleners.
Meldt je aan als je interesse hebt. Jij!!! Bepaald je eigen inzet.
Rondvraag
De leden waarvan de betaling is ontvangen zullen binnenkort het nieuwe lesboekje
ontvangen.
Module Sportletsels: zal doorgang vinden bij een aantal van elf aanmeldingen.
Kostenplaatje wordt gemaakt. Overigens zullen de lessen uit twee avonden bestaan.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de leden voor hun
inbreng de vergadering af.
Middelburg, 22 maart 2017.
B. Wiessner-Mors
secretaris
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Het bestuur en kaderinstructeur van de KNV voor EHBO
afdeling Middelburg
Naam:

Functie:

Taken:

André van Os
Trix Terwindtstraat 31
4333 CG Middelbuirg

voorzitter/
penningmeester

leiden van bestuursvergaderingen; samenstellen/verspreiden
programmaboekje; o.a. beheer
financiën; contacten met
gemeente, hoofdbestuur etc.
o.a. representatie; leiden van
bestuursvergaderingen

Tim Alosery
Noordstraat 14
4493 AG Kamperland

vicevoorzitter

waarneming bij afwezigheid van
de voorzitter: o.a. representatie;
leiden van bestuursvergadering

Bianca Wiessner-Mors
Nieuwe Vlissingseweg 170
4335 JG Middelburg

secretaris

o.a. ledenadministratie;
coördinatie hulpverlening

Marco Wijkhuijs
Rustenburgstraat 27
4337 VR Middelburg

algemeen bestuurslid

algemene zaken;
materiaalbeheer

Leo Minnaard
Benensonstraat 16
4336 LK Middelburg

algemeen bestuurslid

samenstellen programmaboekje; contacten;
opmaak brieven

Michiel Menig
Meanderlaan 328
4337 TR Middelburg

algemeen bestuurslid

algemene zaken;
materiaalbeheer

Hanita Hulsbergen
Boomvalstee 2
4451 CK Heinkenszand

kaderinstructrice

EHBO-instructie

06-23703498
mail: wiessner14@online.nl
secretaris@ehbomiddelburg.nl
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