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JAARVERSLAG SECRETARIS JAAR 2021. 
    
De Covid 19-pandemie houdt aan. In de zomer van 2021 was heel even “vrijheid” 
betreft bijeenkomsten organiseren. Tijdens de zomer hebben we van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om i.c.m. de Covid-19 maatregelen om de algemene 
ledenjaarvergadering fysiek te houden, aangepaste ehbo-lessen te geven zodat dat 
geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de Het Oranje Kruis Diploma’s Eerste 
Hulp met behulp van docente Margreth Kaldenhoven- Ruijgers en aanwezig zijn bij 
zomerevenementen. Het Rode Kruis heeft een oproep gedaan bij ehbo-verenigingen 
om te helpen/ assistentie tegen betaling te verlenen bij 1 van de vaccinatielocaties. 
Een aantal leden hebben daar gebruik van gemaakt!.    
 
 

1. KNV EHBO landelijk bestuur: 
 
Eind maart 2021 kondigt de WBTR zich aan, deze gaat in per 1 juli 2021! (Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen) Het landelijk bestuur heeft het 10 stappenplan 
welke bij deze wet zijn gemaakt voor elke afdeling uitgewerkt en deze via een 
nieuwsbrief aan de afdelingen van KNV EHBO via email toegestuurd.  
Uw afdelingsbestuur is er gelijk mee aan de slag gegaan. Juist omdat we geen 
lessen of evenementen kunnen organiseren die tijd gebruiken om zoveel mogelijk het 
papierwerk van de WBTR op orde te krijgen.  
 
Vanwege de Covid-19 pandemie heeft het landelijk bestuur minder contact gehad 
met de andere afdelingen.  
 
De algemene ledenvergadering is in het najaar van 2021 over 2020 gecombineerd: 
fysiek en digitaal gedaan. Bij deze vergadering komt naar voren dat de financiën van 
2020 wordt afgekeurd. Er wordt géén decharge verleend.  
 
Eind februari 2022 is vernomen dat er wél Decharge is verleend.  
 
De afdracht is vastgesteld op € 6,89 voor 2021 per lid op 31 december 2021. 
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Het landelijk bestuur bestaat vanaf 22-04-2020 uit de volgende bestuursleden:  
vacant    voorzitter 
Bein Stiksma,    secretaris 
Tineke Barendregt-Belder,  penningmeester 
Fred Hardy,     hoofd opleidingen 
Adrie Koole,     interne contacten 
Henk Noordman,    contractbeheer 

Het Oranje Kruis is in 2021 coulant omtrent hercertificeringen Diploma’s en 
Certificaten na vervaldatum 01-10-2020. Met reden ongeveer 6 maanden.     
 
 

2. Bestuur van Afd. Terbregge- Ommoord, Rotterdam: 
 
Claudia Meeldijk treedt toe tot ons bestuur.  
Ieder bestuurslid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een 
UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owners) 
 
Uw afdelingsbestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:  
Voorzitter:          vacant 
Penningmeester:        Charles Tangerman    
Secretaris:         Vivian Lokkerbol 
Materiaalmeester:        Ronald Hagenaars 
Media beheer: Social media:     Valery van der Helm  
Media beheer: Marketing/ 2e secr./ vertrouwenspersoon Claudia Meeldijk 
 
Met support van: 
Daphne Martens (ontwikkelingen website)      
 
 
BESTUURLIJKE  ZAKEN:  
Het bestuur heeft bijna elke maand online (eerste donderdag van de maand) een 
bestuursvergadering. Behalve juli-augustus. Met het opstellen en uitwerken van het 
10 stappenplan van de WBTR zelfs 2x per week een online vergadering. 
  
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 vergaderingen geweest.  
Nieuwe ontwikkelingen in 2022?    
 
Bewonerscommissie Anatole Franceplaats geeft ons de gelegenheid om elke 
donderdagavond gebruik te maken van het restaurant/grote zaal en de kleine zaal.  
Tijdens de Covid-19 pandemie in de zomer 2021 toen het mocht van de overheid is 
gebruik gemaakt van het restaurant/ grote zaal. Verder is de zaal gesloten. Nieuwe 
ontwikkelingen in 2022?  
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Doel 2022 van het bestuur:  
* De richtlijnen volgen van landelijk KNV EHBO 
* De statuten moderniseren naar 2022. De huidige statuten zijn van 1984.  
De laatste statuten met daarin de WBTR ontwikkelingen uitwerken, aan de leden 
voorleggen, indien deze akkoord zijn bij de notaris vast laten leggen.   
* De reglementen van de WBTR opnieuw checken en moet in orde zijn. O.a. 
Huishoudelijk Reglement.  
* Met toestemming van de overheid z.s.m. de ehbo-lessen fysiek hervatten zodat ook 
de hercertificering van het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp z.s.m. aangemeld wordt 
bij Het Oranje Kruis is zodat verlenging plaats vindt. 
* Financiën anders indelen en geld innen bij de leden: Afgesproken is 2 vormen van 
geldbedragen; contributie in januari en lesgeld in juli 
* Met toestemming van de overheid nieuwe leden werven?  
* 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 2022. Nieuwe lay-out.   
Email: Er komen 5 zakelijke gmail emailadressen, elke bestuurslid heeft zijn eigen 
functie met zakelijk emailadres. Secretaris blijft 1e aanspreekpunt, financiën via de 
penningmeester.   
  
Social Media: Volgens de AVG-wet proberen zo veel mogelijk up-to date te zijn.   
 
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 19 personen.   
 
PROMO-commissie: De promo-commissie is momenteel niet actief i.v.m. Covid-19 
pandemie. Een idee om deze op te pakken in 2022?  
 
Evenementen:  We hebben in 2021 nauwelijks evenementen gedaan, i.v.m. Covid-
19 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: 
* Het Rode Kruis:  vaccinatielocaties. mei-juni   
* Rotterdam Zevenkamp:  7-kampse Kolderdag 04-08  
* Rotterdam Ommoord: Concert Kinderboerderij De Blijde Wei 29-08 & 12-09 
* Rotterdam Zevenkamp: Gevelconcert 25-09 
* Rotterdam Ommoord:  Veiligheidsdag  PROMO 02-10 
* Rotterdam Ommoord: Plus supermarkt sponsoraktie PROMO 16-10 
* Rotterdam Zevenkamp:  Haloween 23-10  
* Rotterdam Zevenkamp: Sinterklaasintocht 13-11 
   
 



4 
 

Alle vrijwilligers die bij deze evenementen aanwezig zijn geweest worden hartelijk 
bedankt voor hun inzet. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. 
 
Thema-avonden:  
Geen thema-avonden 
 

Reclame:  
Een nieuwe stempel met afdeling naam, website, emailadres en tel.nr is aanwezig.  
In de voorraadkast liggen (genoeg) EHBO-reclamefolders en visitekaartjes. 
In de voorraadkast liggen genoeg EHBO-hulpmagazine (gratis ontvangen van 
landelijk bestuur) om uit te delen op een PROMO-dag.   
 
De gele EHBO-pennen zijn op.100 stuks zijn uitgedeeld met de dag van de Plus 
supermarkt sponsoractie.  
Pincetten: We hebben er een héléboel ontvangen van landelijk bestuur om gratis 
weg te geven bij bijvoorbeeld de Plus supermarkt sponsoractie. Dat hebben we 
gedaan en is zeer gewaardeerd door de bezoekers. We hebben nu nog ongeveer 
230 pincetten over om weg te geven met een volgende promo-dag    
 
Materiaal:  
2x boekje De Kascommissiegids  
Hygiene middelen o.a. Easypull tafelhouder  
1x accu t.b.v. de échte- AED 
1x 9 V t.b.v. de échte - AED 
1x set volwassen pads  t.b.v. de échte- AED. 
4x regenhoes t.b.v. de 4 blauwe rugtassen 
2x gele kratten 
6x loepjes t.b.v. leden die een jubilea behaald hebben 
 
  

3. OPLEIDINGEN:  
In de zomer wanneer is mogelijk was leden gezien en met aanpassingen een soort 
“Covid-19 verkorte cursus” is gegeven t.b.v. Hercertificering Diploma Eerste Hulp.  
 
In 2021 geen controle van het Oranje Kruis.  
 
 

4. LEDEN:  
Op 31-12-2021 bestaat onze afdeling uit 26 personen: 
26 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 
2 personen van een BSO (alleen EHAK certificaat van het Oranje Kruis, maar geen 
lid van een KNV EHBO vereniging) = geen afdracht betalen  
 
Helaas hebben 2 personen besloten om de vereniging te verlaten. (diverse redenen) 
De ledenadministratie is op 31-12-2021 up-to-date aangeleverd bij landelijk bureau 
KNV EHBO Zeist en Het Oranje Kruis. 
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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 2021: €     6,89 
 
 
 
dd. 08-05-2022 
secretaris 
Vivian Lokkerbol  


