Afd. Terbregge – Ommoord

Rotterdam

www.ehbo-ommoord.nl ehbo.terbreggeommoord@gmail.com kvk:40344684
Facebook: EHBO Terbregge-Ommoord (KNV) Rotterdam
Instagram: ehbo.terbreggeommoord

JAARVERSLAG SECRETARIS JAAR 2020.
Een kort seizoen vanwege uitbraak Covid-19 pandemie. Door beslissingen van de
overheid gaat Nederland een aantal keer in lockdown, wordt voor o.a. voor het
verenigingsleven lesgeven, vergaderingen houden, ehbo-diensten op evenementen
doen (geen inkomsten) in een binnen- en buitenruimte verboden.
Nederland wordt “gedwongen” om thuis te werken en meer digitaal te ondernemen.
Voor het bestuur is dat ook schakelen. Sinds zomer 2020 vergadert het bestuur
online.

1. KNV EHBO landelijk bestuur:
Begin 2020 was landelijk bestuur KNV EHBO begonnen met het uitzetten van een
enquete.
• Wat vindt Nederland van de landelijk KNV EHBO?
• Wat moet er veranderen/verbeteren?
• Wat zijn de toekomstplannen?
• Imago verbetering?
• Wat speelt er/Wat leeft er aan vragen onder de afdelingen/leden?
Het landelijk bestuur was begonnen in januari, februari 2020 met Ronde 2020 door
Nederland. De bedoeling om meer in contact te komen met de afdelingen. Ronald
Hagenaars en Vivian Lokkerbol zijn naar de bijeenkomst in Zuid-Holland geweest.
Dat was de laatste bijeenkomst. Zelfs op deze avond kwam de melding dat een
aantal landelijke bestuursleden gelijk in quarantaine moesten! In Noord-Brabant en
Limburg waren een paar personen besmet met Covid-19. Verder in 2020 geen
Ronde Nederland meer fysiek, wordt in de toekomst digitaal opgepakt.
KNV EHBO Noodhulp organisatie zorg wordt geactiveerd t.b.v. zorg rondom Covid19 pandemie. Mensen met een EHBO-diploma gaan zorg verlenen aan mensen in
nood.
Sponsorkliks wordt geactiveerd.
Als elke afdeling online producten koopt wordt op twee manieren gratis ook de
landelijke vereniging gesteund.
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Contract afspraken zijn gemaakt met 2 leveranciers van EHBO-artikelen o.a.
verbandmateriaal, uniform kleding. De afdelingen krijgen leden korting als bij
onderstaande leveranciers besteld wordt.
•
•

Arvem uit Hillegom die het verbandmateriaal van het merk Noba levert.
Medicall Life Support uit Kesteren die verbandmateriaal van de firma
an Heek levert.

De afdracht is vastgesteld op € 6,80 voor 2021 per lid op 31 december 2020.
Algemene Ledenvergadering wordt in najaar 2020 online georganiseerd.
Verder wijzigingen van functies binnen landelijk bestuur (email ontvangen op 22-042020): Op 20-04-2020 en 22-04-2020 hebben de heren dhr. Peter Fransman
(voorzitter) en dhr. Van Maanen (vice- voorzitter) hun functies neergelegd.
Reden voorzitter dhr. Peter Fransman:
“Als ik naar mijn eigen rol kijk, dan ben ik niet in staat geweest die deze
bestuursleden met nieuwe ideeën te inspireren en te enthousiasmeren. Een dergelijk
iemand is misschien wel nodig om de beweging voor elkaar te krijgen in het bestuur.
Hierdoor rust er naar mijn beleving veel op mijn schouders, terwijl ik de tijd, die
daarvoor nodig is, niet heb. Daarom trek ik mij terug als voorzitter van
de KNV EHBO. “
Reden vice- voorzitter dhr. Van Maanen:
“Echter door het wegvallen van de voorzitter en ook de verantwoordelijkheid die ik nu
heb als (vice)voorzitter en ook als collegiaal bestuurder, kan dit niet anders dan
leiden naar mijn aftreden als bestuurder. Hier wil ik dan ook niet te veel woorden aan
wijden."
Het landelijk bestuur bestaat vanaf 22-04-2020 uit de volgende bestuursleden:
Bein Stiksma,
secretaris
Tineke Barendregt-Belder,
penningmeester
Fred Hardy,
hoofd opleidingen
Adrie Koole,
interne contacten
Henk Noordman,
contractbeheer
Het Oranje Kruis is coulant omtrent hercertificeringen Diploma’s en Certificaten na
vervaldatum 01-10-2020. Met reden ongeveer 6 maanden.
Er gebeurt veel op het gebied van wet- en regelgeving. In 2021 wordt elke afdeling
hierover geïnformeerd via de nieuwsbrieven.
2. Bestuur van AFD. Terbregge- Ommoord, Rotterdam:
16-07-2020 Nieuwsbrief vanuit ons.
Penningmeester mevr. Padminie Tewari heeft tijdens de algemene ledenvergadering
van 30-01-2020 aangegeven te willen stoppen met haar functie z.s.m. i.v.m. privé
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redenen. We doen een oproep aan u voor een nieuwe penningmeester. Helaas geen
nieuwe aanmeldingen. Mevr. Padminie Tewari geeft aan direkt per 01-07-2020 te
stoppen en legt haar functie neer. We willen wel bevoegdheid houden over de
financiën. Dhr. Charles Tangerman is1 bereid gevonden deze functie over te nemen.
Charles stopt met de functie voorzitter. Bij de Kamer van Koophandel en ING bank is
deze omzetting inmiddels geregeld. De functie van voorzitter is vacant.
1e voorstel met inachtneming van de regels van de Modelstatuten van 1984:
artikel 9 lid 2 en artikel 20 lid 3
Het bestuur wordt met goedkeuring per 01-07-2020:
Voorzitter:
vacant
Penningmeester:
Charles Tangerman
Secretaris:
Vivian Lokkerbol
Materiaalmeester:
Ronald Hagenaars
Algemeen lid:
Valery van der Helm
2e voorstel:
Voor de functie van voorzitter en bestuurslid is gevraagd Vivian Lokkerbol.
Voor de functie van secretaris en bestuurslid is gevraagd Claudia Meeldijk.
Dan wordt het nieuwe voorstel:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Materiaalmeester & Evenementen coördinator:
Algemeen lid & erkend Lotus:

Vivian Lokkerbol
Charles Tangerman
Claudia Meeldijk
Ronald Hagenaars
Valery van der Helm

28-09-2020 Nieuwsbrief vanuit ons.
Stembriefjes uitslag zomer 2020:
De vraag om stembriefjes in te vullen afgelopen zomer heeft wat stof doen opwaaien.
Het bestuur verontschuldigt zich daarvoor. De herinnering is van stevige toon
geweest, maar heeft er wel toe geleid dat uiteindelijk wel reacties binnenkwamen.
Nogmaals: zonder jullie mening weten we ook niet altijd hoe te handelen terwijl dat bij
sommige onderwerpen wel belangrijk is.
Verder is gebleken dat de vorige nieuwsbrief van zomer 2020 bij diverse leden in de
spam-box terecht is gekomen. Een tip: check regelmatig uw spam-box (niet alleen
voor EHBO-berichten maar in het algemeen).
Met 33 leden volgt hieronder de uitslag:
Totalen:
Ja
Nee
Geen
Mening

Start: do. 29 oktober 2020,
november/december/januari

Start: do. 07 januari 2021,
februari/maart/april

13
5

16
4

5

3

3

Ja
Nieuwe voorzitter Vivian Lokkerbol:
21
Nieuwe penningmeester Charles Tangerman:
21
Nieuwe secretaris Claudia Meeldijk:
21
Nieuwe evenementen coöordinator Ronald Hagenaars:22
Huidig materiaalmeester Ronald Hagenaars:
22
Algemeen lid & erkend Lotus Valery van der Helm: 22

Nee
1
1
0
0
0
0

Geen mening
0
0
1
0
0
0

Vivian dankt jullie enorm voor jullie steun voor het voorstel om de functie van
voorzitter door haar in te laten vullen. Vivian heeft echter besloten geen voorzitter te
worden. Na met diverse voorzitters en juridische experts gesproken en adviezen
gevraagd te hebben, heeft zij aangegeven de eindverantwoordelijkheid niet te willen
dragen.
Het bestuur blijft als volgt:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Materiaalmeester:
Algemeen lid:
Algemeen lid/ 2e secr. (ad interim):

vacant
Charles Tangerman
Vivian Lokkerbol
Ronald Hagenaars
Valery van der Helm
Claudia Meeldijk

Met support van:
Daphne Martens (ontwikkelingen website)

BESTUURLIJKE ZAKEN:
Het bestuur heeft online vergaderd.
Het bestuur maakt deel uit van KNV EHBO Kring Barendrecht.
In KNV EHBO Kring Barendrecht zitten de afdelingen van: Bolnes, IJsselmonde,
Rijsoord, Rotterdam, H.I. Ambacht. Elke half jaar is er een vergadering.
Helaas vanwege Covid-19 pandemie zijn er geen fysieke en online vergaderingen
meer. Nieuwe ontwikkelingen in 2021?
Bewonerscommissie Anatole Franceplaats geeft ons de gelegenheid om elke
donderdagavond gebruik te maken van het restaurant/grote zaal en de kleine zaal.
Helaas vanwege Covid-19 pandemie en de regels van de overheid zijn de zalen
gesloten. Nieuwe ontwikkelingen in 2021?
Doel 2021 van het bestuur:
* De richtlijnen volgen van landelijk KNV EHBO
* Op 01-07-2021 treedt een wet in werking t.b.v. allé verenigingen en stichtingen in
Nederland de WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet bestaat
een 10 stappenplan.
O.a. financiën, modelstatuten, huishoudelijk reglement, Anbi status. moét in orde zijn.
* Op 01-07-2021 moéten al deze onderwerpen op onze website geplaatst zijn.
* Statuten anno 2020 bij de notaris laten passeren.
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* Met toestemming van de overheid z.s.m. de ehbo-lessen fysiek hervatten zodat ook
de hercertificering van Diploma Eerste Hulp z.s.m. aangemeld wordt bij het Oranje
Kruis zodat verlenging plaats vindt.
* E-learning cursus aanbieden aan de leden.
* ledenwerving
* Meer diensten doen bij evenementen?
* Optimaliseren van website, sociale media, media beheer (adverteren in o.a. BOO
Ommoord Nieuws, BOZ De 7-krant o.i.d.)
* Nieuwe locatie?
* Meer inzicht krijgen in de landelijke Veldnorm Evenementenzorg en verder
invoering daarvan.

DOELEN: Actief blijven met Internet, Sociale Media en Evenementen.
Internet:
Website: werken volgens AVG-wet. Optimaliseren anno 2021, gegevens wet WBTR
en Anbi-status erop zetten.
Email: communicatie via Gmail via secretaris ehbo email en penningmeester ehboemail verloopt goed. In eigen beheer.
Social Media: De evenementen aankondigingen en foto's ervan staan op Facebook
en Instagram.
Facebook wordt beheerd door Vivian en Instagram door Valery.
Berichten worden helaas nog te weinig gelezen en gedeeld. Met foto's volgens AVGwet. Niet ieder lid van onze vereniging is aangesloten op Facebook en Instagram.
(Geen verplichting)
Whats- app groep t.b.v. evenementen: De whats- app groep voor evenementen
werkt goed. Er is een Whats- app groep aangemaakt alleen voor onderwerpen die
met de aanvraag van een evenement te maken heeft. Een vlotte communicatie
tussen inmiddels 17 personen.
PROMO-commissie: De promo-commissie is momenteel niet actief i.v.m. Covid-19
pandemie. Een idee om deze op te pakken in 2021?!
Evenementen: We hebben in 2020 nauwelijks evenementen gedaan, i.v.m. Covid19 pandemie.
Er is een samenwerking ontstaan met KNV afd. Bergschenhoek, we hopen in de
toekomst meer van elkaar te leren en elkaar te helpen.
We zijn actief geweest op o.a. de volgende evenementen:
* Rotterdam Nesselande: Nieuwjaarsduik Strand Nesselande 01-01
* Rotterdam Zuid:
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen
zwemmen (i.s.m. KNV EHBO Afd. Bergschenhoek) 24-01
en 25-01
* Lansingerland:
LansingerlandRun 16-02 (i.s.m. KNV EHBO Afd.
Bergschenhoek)
* Rotterdam Zevenkamp: 7-kampse kolderdagen 12-08 en 26-08
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Alle vrijwilligers die bij deze evenementen aanwezig zijn geweest worden hartelijk
bedankt voor hun inzet. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.
Thema-avonden:
16-01 HulphondNL Erwin Hollemans
17-02 Ziekte van Parkinson bij KNV EHBO afd. Bolnes
11-03 EHBO-Uniform kleding passen
Reclame: In de voorraadkast liggen (genoeg) EHBO-reclamefolders en
visitekaartjes.
De folders zijn voorzien met een recente sticker achterop met mobiele
telefoonnummer van Vivian en vermelding van website en Facebookpagina. Op de
visitekaartjes staat de website genoteerd.
Personen die deze folders willen uitdelen zijn altijd welkom.
Vanuit KNV EHBO Zeist zijn actuelere folders gemaakt. Deze zijn vrij prijzig. (De
huidige folders kunnen ook binnen het bestuur geprint worden, is goedkoper.) Het
verzoek om eerst de huidige folders en visitekaartjes op te maken.
Materiaal:
Niets aangekocht in 2020

3. OPLEIDINGEN:
Geannuleerd vanwege Covid-19 pandemie.
1 aanmelding, deze is geannuleerd en doorverwezen naar een beroepsmatige
opleidingsinstituut.
Diploma Eerste Hulp herhaling:
Sinds de Covid-19 pandemie en lockdown moet het bestuur gaan kijken naar een
andere groepsindeling en manier van lessen aanbieden. Ook rekeninghouden met
1,5 meter afstand houden, mondkapjes en hygiëne maatregelen.
M. b.v. een andere kaderdocent in bezit van Oranje Kruis docentcertificering mevr.
Margreth Kaldenhoven-Ruijgers is dat gelukt.
1e prioriteit: Zorgen dat de leden die uiterlijk 01-10-2020 voor hercertificering in
aanmerking komen hun lessen kunnen volgen.
In oktober 2020 hebben we met 1 groepje van 4 personen op het laatste nippetje 3
lessen kunnen organiseren voordat weer een lockdown werd ingesteld!
Voor de overige leden in volgorde van vervaldatum hercertificering wordt steeds in
afwachting van de Covid-19 maatregelen en/of versoepelingen bekeken en i.o.m. de
kaderdocent wanneer er weer lessen fysiek gegeven mogen worden.
In 2020 geen controle van het Oranje Kruis.

4. LEDEN:
Op 31-12-2020 bestaat onze afdeling uit 28 personen:
28 personen in het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis =
lid van de KNV EHBO vereniging = afdracht betalen aan landelijk KNV EHBO Zeist,
1 persoon ere-lid = geen afdracht betalen
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3 personen van een BSO (alleen EHAK certificaat van het Oranje Kruis, maar geen
lid van een KNV EHBO vereniging) = geen afdracht betalen
Helaas hebben 5 personen besloten om de vereniging te verlaten. (diverse redenen)
De ledenadministratie is op 31-12-2020 up-to-date aangeleverd bij landelijk bureau
KNV EHBO Zeist en Het Oranje Kruis.
5. CONTRIBUTIE/ LESGELD:
Diploma Eerste Hulp beginners:
€ 185,00 (incl. starterpakket en
examengeld)
Diploma Eerste Hulp herhaling:
€ 70,00
Landelijk KNV EHBO afdracht te Zeist 2020: € 6,80

dd. 23-04-2021
secretaris
Vivian Lokkerbol
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