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Jaarvergadering EHBO vereniging Groesbeek 2019 

8 juli 2020 (Datum is gezien de Corona maatregelen noodgedwongen verlaat) 

Aanwezige bestuursleden: Hein Leenders Saskia Jansen-Peters, Karen Coopmans,. 

Aanwezig aspirantbestuursleden: Ronald de Rosa Spierings, Heleen Lintz-Luidens (notulist), 

Alfred Lakeman 

Aanwezige leden: Ria Theunissen, Wilma van Ewijk, Petra Rikken, Ria Leenders, Leon 

Rutten, Theo Peters, Jessica Jakobs, en Mario Peters. 

Afwezig met bericht:  

Mattie Peters, Hein Verriet, Door Peters, Henk van der Kerkhof, Sjaak Kouws, Willy Derks en  

Hans Hocksenar,. 

1. Opening door voorzitter.  

Vicevoorzitter Saskia Peters heet iedereen welkom. Blij dat gezien het Coronavirus 

het eindelijk gelukt is om de vergadering te laten plaats vinden.  

Memoreert het overlijden van drie van onze leden: Herman Nillessen, Hans Jurcka 

en Henk Eikholt. Meldt verder dat Dien van Kesteren vanmorgen een bloemetje en 

felicitaties van onze vereniging heeft ontvangen in verband met haar 25 jarig 

lidmaatschap. 

Saskia geeft hierna het woord aan Hein Leenders. Deze deelt mede dat hij na ruim 

veertig jaar zijn taken bij de EHBO Vereniging Groesbeek neerlegt en het stokje 

overdraagt aan het huidige bestuur. Vicevoorzitter spreekt een dankwoordje uit. Het 

was de bedoeling om tijdens de viering van het 75 jarig bestaan van onze 

vereniging in september hier uitgebreid aandacht aan te besteden, maar gezien de 

Corona maatregelen gaat dit (nog) niet lukken. 

Tevens wordt medegedeeld dat ook onze secretaris Ria Theunissen haar ongekend 

vele taken voor onze vereniging per 1 januari 2020 heeft beëindigd. Zowel Hein als 

Ria ontvangen een groot applaus. 

 

2. Notulen vorige vergadering  

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de algemene leden vergadering van 

24-04-2019. Notulen zijn geaccepteerd. 

3. Aanpassing verenigingsjaar 

Het verenigingsjaar loopt nu gelijk met het semester van het reguliere onderwijs dat 

wel zeggen van juli tot juli. Dit is voor onze vereniging boekhoudkundig onhandig. 

Verzoek van het bestuur is om dit te veranderen in het kalender jaar d.w.z. van 

Januari tot/m December. Na stemming is dit voorstel akkoord bevonden. 

4. Voordragen aspirant bestuursleden en benoeming 

Ronald de Rosa Spierings 

Ronald is een ervaren EHBO’er. Heeft jarenlange ervaring op dit gebied bij de 

Scouting en van EHBO ondersteuning bij grote evenementen tot materiaal beheer 

en het opbouwen van nood-hospitalen aan toe. 

Is sinds juli 2019 actief als aspirant bestuurslid.  

Ronald heeft inmiddels onze hele website herzien en de digitalisering van de 

administratie geoptimaliseerd. Heeft daarnaast de coördinatie van het AED beheer 

in zijn takenpakket. 

Heleen Lintz-Luidens 

Heleen heeft is tot aan haar pensionering januari 2019 werkzaam geweest als 

verpleegkundig oncologisch consulent in het Radboudziekenhuis. Zij heeft ruim 

dertig jaar het hygiëne en het reanimatie beleid gecoördineerd binnen de afdeling 

radiotherapie. Is twintig jaar commissie lid geweest van de WCS (landelijk 
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kenniscentrum wondzorg) en was ruim dertig jaar verpleegkundig gastdocent aan 

de health academy van het Radboudziekenhuis. 

Is 20 jaar bestuurslid geweest van de Vrijwillige Palliatieve Teriminale Zorg (VPTZ 

in Groesbeek, Beek Ubbergen en Millingen aan de Rijn. 

Heleen is sinds augustus 2019 aspirant bestuurslid en heeft vanaf 1 januari 2020 

de taken van onze afgetreden secretaris Ria Theunissen overgenomen. Heeft 

daarnaast de coördinatie van het onderwijs in haar takenpakket. Vormt sinds 

januari 2020 samen met vicevoorzitter Saskia Peters het dagelijks bestuur. 

 

Na stemming worden zowel Ronald als Heleen benoemd als bestuurslid van de 

EHBO Vereniging Groesbeek 

 

5. Jaarverslag secretaris.  

Heleen Lintz doet verslag: 

Herziening statuten 

In 2019 zijn de statuten en het huishoudelijk regelement van onze vereniging 

geheel herzien en notarieel vastgelegd. 

Ledenaantal 

De vereniging telt per 1 juli 2020 248 leden. 
Onderwijs 
In 2019 hebben de volgende onderwijsactiviteiten plaats gevonden: 

- Eén EHBO cursus. 

- Twaalf herhaallessen EHBO. 

- Vier herhalingslessen voor Werkenrode. 

- Twee EHBO herhalingsdagen voor de gemeente Berg en Dal. 

- Zes AED cursussen (verschillende organisaties). 

- Zes AED herhalingscursussen.  

- Eén thema-avond kinderehbo.  

- Eén thema-avond wandelletsel. 

- Eén thema-avond basisvaardigheden EHBO. 

- Herhalingslessen reanimatie aan diverse bedrijven/verenigingen. 

Evenementen 
De EHBO vereniging Groesbeek heeft in 2019 ondersteuning verleent bij: 

- Bosloop stichting ALS 

- Carnavalsoptocht SOK 

- Carnavals festiviteiten SOK in de tent op de markt 

- Pelgrimstocht Karl Leisner 

- UEFA kwalificatie toernooi (Treffers terrein) 

- Scholieren toernooi hockey vereniging 

- Inzegening Maria grotje 

- Avondvierdaagse 

- Voetbaljubileum 

- Open dag jachtslot 

- Hockytoernooi 

- Oogstfeest 

- Wandeltocht Bosbesjes 

- Opening Natuurbegraafplaats 

- Evenement Staatbosbeheer 

- Kerstmarkt Groesbeek 

Richtlijn landelijke veldnorm evenementen 

April 2019 is de richtlijn Landelijke Veldnorm Evenementen verschenen. De 

aanleiding hiertoe was dat de afgelopen jaren er diverse vervelende incidenten op 
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evenementen hebben plaats gevonden, die het nieuws hebben gehaald omdat 

bleek dat de zorg niet goed was geregeld. De landelijke veldnorm beschrijft wat 

men mag verwachten van evenementen zorgverleners wat betreft bekwaam en 

bevoegdheid. De site is te vinden op internet “landelijke veldnorm evenementen” 

https://www.evenementenz.org/wp/ 

Inmiddels heeft de gemeente Berg en Dal gereageerd naar de EHBO Vereniging 

Groesbeek. Alle huidige door de door onze EHBO Vereniging Groesbeek 

ondersteunde evenementen vallen onder de lage risico groep. Onze vereniging 

heeft zwart op wit, dat we met het inzetten van ehbo’ers met  een geldig oranje 

kruis diploma kunnen volstaan. Wel blijft zaak dit jaarlijks met wethouder en 

beleidsmedewerker van de gemeente te evalueren. 

 

Jaarplan Secretariaat 

- Vervaardigen van taakfunctie omschrijvingen betreffende het bestuur en 

lesondersteuners. 

- Herziening van ledenadministratie. 

 

 

 

6. Verslag penningmeester.  

Financieel jaaroverzicht wordt besproken met behulp van power point presentatie. 

 

Jaar 2019 is positief en met lichte winst afgesloten. Dit geeft een enigszins 

vertekend beeld omdat hier deels een vermenging heeft plaats gevonden met de 

AED rekening Op de rekening voor de AED-vergoeding wordt alleen door de 

Gemeente een vergoeding gegeven voor AED’s welke 24 uur 7 dagen per week 

bereikbaar zijn. Deze bedragen moeten kostendekkend zijn voor het onderhoud en 

verzekering van deze AED’s. 

Er komen financieel gezien zwaardere tijden aan. Alle vijf de AED’s die in het bezit 

zijn van de EHBO Vereniging Groesbeek zijn over de houdbaarheidsdatum heen en 

moeten worden vervangen. Ook  moeten we er van uitgaan dat de anderhalve 

meter regeling blijft bestaan. En zullen er niet meer dan 20 deelnemers per cursus 

avond worden geplaatst. Dit niet alleen ten behoeve van het sluimerende Corona 

virus, maar ook om de kwaliteit  van het onderwijs te verbeteren. Dit houdt in dat er 

op meer avonden herhaallessen gepland moeten worden.  

Jaarplan penningmeester 

- Grote uitgave voor vijf nieuwe AED’s  

- Uitgaven aan nieuw aan te schaffen lesmateriaal (o.a. oefen AED Zoll 3) 

- Uitbreiding lesprogramma 

- Post afschrijving materialen toevoegen aan de begroting 

 

7. Verslag kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie bestond uit Hans Hocksenar en Petra Rikken en heeft op 

21 februari 2020 plaatsgevonden. 

Zij hebben inzage gehad in de gehele boekhouding en alles gecontroleerd. Zij 

hebben geen onrechtmatigheden kunnen constateren en hebben hun handtekening 

voor akkoord onder het financieel overzicht geplaatst. Petra Rikken spreekt haar 

complimenten uit. Hans Hocksenar is afwezig, maar heeft onderstaande mail 

gestuurd: 

Helaas moet ik afzeggen voor de vergadering a.s. woensdag wegens vakantie en 

afwezigheid elders in het land. 

Nu ik de financiële administratie van uw vereniging heb gecontroleerd laat ik nog 

https://www.evenementenz.org/wp/
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het volgende weten: 

 De administratie is volledig verantwoord.  

 Er zijn geen malversaties of onjuiste verantwoordingen aangetroffen. 

 De administratie ziet er verzorgd en professioneel uit en geeft absoluut het 

goede beeld van de werkelijkheid. 

Door aan te geven dat ik vanuit mijn voormalige werkzaamheden o.a. als senior 

Medewerker Controll hier goed zicht op heb, kan ik deze uitspraak wellicht wat 

beter toetsbaar maken. 

Het verlenen van decharge aan de penningmeester is dan ook zeer voor de hand 

liggend en dat is dan ook wat ik de aanwezige leden adviseer om te doen. 

Vriendelijke groeten, 

Hans Hocksenar.   

 

Na stemming heeft de ledenvergadering decharche verleend aan de 

penningmeester. 

 

8. Benoeming kascontrolecommissie 

Hans Hocksenar en Ria Leenders hebben zich beschikbaar gesteld voor de 

kascommissie van volgend jaar. Als reserve heeft Jessica Jakobs zich aangemeld. 

9, Vaststellen contributie. 

Er is het bestuur alles aan gelegen om het lidmaatschap van de EHBO Vereniging 

Groesbeek zo betaalbaar mogelijk te houden. Gezien de grote uitgaven die ons te 

wachten staan betreffende de uitbreiding van de herhaallessen, de vervanging van 

de AED’s en de aanschaf van nieuw lesmateriaal ontkomen we er echter niet aan 

om de contributie met €2,50 te verhogen naar €32,50 per jaar. 

De ledenvergadering gaat hier mee akkoord. 

 
10. AED beleid 

Ronald de Rosa Spierings licht dit toe: 

In twee jaarlijkse vergadering met wethouder en beleidsmedewerker van de 

gemeente Berg en Dal is aan het licht gekomen dat de AED’s van de EHBO 

vereniging Groesbeek over de datum zijn. Besloten is inmiddels om deze allen te 

vervangen. Dit geldt ook voor een aantal AED’s in het bezit van de gemeente en 

waarvan de EHBO Vereniging Groesbeek het onderhoud in beheer heeft. Deze zijn 

eind 2019 al vervangen. 

 

De gemeente streeft zoveel mogelijk naar één type AED binnen de gemeente Berg 

en Dal. Gekozen is voor de volledig automatische Zoll 3. Verder laat de gemeente 

weten dat zij niet de huidige blinde vlekken m.b.t. de AED’s in de gemeente Berg 

en Dal gaat opvullen. Die verantwoording ligt bij de bedrijven en burgers binnen 

onze gemeente. De EHBO Vereniging Groesbeek heeft 5 plekken binnen de dorps 

kern Groesbeek en de kerkdopen Horst en Breedeweg voor haar rekening 

genomen. Tevens beschikt de vereniging over een mobiele AED ten behoeve van 

evenementen en een aantal oefen aed’s. 

11. Bestuurssamenstelling:  

De personen van het dagelijks bestuur mogen niet tegelijk aftredend zijn en daarom 

is er een rooster. Volgens dit rooster is Karen Coopmans dit jaar aftredend. 

Karen is verantwoordelijk voor de coördinatie evenementen en de aanwezigheids 

administratie. Is daarnaast van onschatbare waarde voor tal van praktische zaken. 

Zij stelt zich weer herkiesbaar. 

Aan de leden de vraag toestemming te verlenen om haar bestuursfunctie weer  met 

drie jaar te verlengen. Met algehele stemmen wordt zij herkozen.  
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Huidige bestuurssamenstelling: 

Functie voorzitter is vacant. 

Saskia Peters, vice voorzitter en penningmeester. 

Heleen Lintz-Luidens, secretaris en coördinator onderwijs. 

Karen Coopmans, coördinator evenementen en aanwezigheidsadministratie. 

Ronald de Rosa Spierings, webmaster en coördinator AED beheer. 

Alfred Lakenman, aspirant bestuurslid, materiaalbeheer.  

 

Het bestuur neemt binnenkort een besluit over de invulling van de vacante 

voorzittersfunctie. 

12. Mededelingen 

Wisseling kader instructeur 

Dolf van Roonwijk heeft half mei aangegeven te stoppen met zijn taak als kader-

instructeur. Niet alleen voor onze vereniging maar legt al zijn taken voor het Oranje 

Kruis neer. Merkt dat hij na al die jaren moeite krijgt met de motivatie. Is er van 

overtuigd dat nieuwe kader-instructeurs meer te bieden hebben. Inmiddels zijn 

Hans van Wijk en Cecilia Wildeman bereid gevonden de taak van Dolf over te 

nemen. Beide kader-instructeurs behandelen alle onderwerpen.  

Coronavirus 

Door de anderhalve meter maatregel zijn we gedwongen veel veranderingen door 

te voeren. Deze bestaan o.a. uit: 

- Voorlopig tot begin januari uitsluitend theorie lessen van 1 uur in twee 

groepen. De eerste groep van 19.00 uur tot 20.00 uur. De tweede groep van 

20.15 uur tot 21.15 uur.  

- De groepen mogen niet groter zijn dan 20 deelnemers. 

- Er is een verplichting om van tevoren in te schrijven via de website. 

- Er is vooraan bij de ingang een soort receptie voor een gezondheidscheck 

invullen aanwezigheidslijst en handdesinfectie. 

- Mondkapjes zijn vooralsnog niet verplicht. 

- De aula wordt van tevoren  ingericht op anderhalf meterbeleid. 

- Om de kwaliteit van kennis op peil te houden wordt er een lesvoorbereiding. 

van de leden gevraagd, die twee weken van te voren op de website wordt 

gepubliceerd.  

- De data van de lessen worden zodra deze bekend zijn aangekondigd op de 

website van de EHBO Vereniging Groesbeek. 

Het Oranje Kruis heeft aangegeven voor deze periode coulant om te gaan met 

de hercertificering. Dit omdat er in maart en april een aantal lessen niet zijn 

doorgegaan. Vanaf september zal er bij door gaan van de lessen weer het 

normale beleid worden gehandhaafd. Dat wil zeggen, het bijwonen van vier 

lessen per jaar, waarvan reanimatie les en kinderehbo elk jaar verplicht is. Voor 

de BHV’ers die in het bezit zijn van een geldig bewijs is twee keer per jaar de 

norm. Er zal waar nodig met enige regelmaat een up-date via de mail plaats 

vinden. 

 

11 Rondvraag.  

- Jessica Jakobs geeft aan, zich meer voor de vereniging in te gaan spannen. 

Zij denkt hierbij b.v.  aan facebook. Ronald neemt contact met haar op 

    Sluiting 21.30 uur 

 


