Jaarverslag secretariaat EHBO-vereniging Mierlo:
Verenigingsjaar 2013
Mierlo, 25 maart 2014

Hierbij treft u het jaarverslag aan van 2013, opgemaakt op
dinsdag 25 maart 2014.

Totaal aantal leden 1 januari 2013:

80

Beëindigen lidmaatschap:

6

Overgeschreven naar andere vereniging:

0

Van andere vereniging

1

Toegetreden na cursus 2013:

0

Totaal aantal leden 31-12-2013:

75

De vereniging telt 7 ere-leden en heeft 4 rustende leden cq. donateurs.
bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2013 7 bestuursvergaderingen gehouden.
10 januari
7 maart
18 april
12 juni
28 augustus
9 oktober
20 november
Ne Gouwe
Begin januari was de uitreiking van Ne Gouwe, waarbij we Diny vd Vleuten genomineerd hebben.
Diny is uitgeroepen tot Ne Gouwe. Hiermee ontvingen we een leuke bijdrage van € 500,00. Die
hebben we besteedt aan shirts voor de jeugd EHBO en voor de inrichting van onze materialen
kast.

jaarvergadering
Op dinsdag 26 maart is de algemene ledenvergadering gehouden, even terugblikkend op deze
avond is Joan Geurts afgetreden als bestuurslid.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit:
Pieter Beks
Lucie Hagelaar
Arja van den Wittenboer

Voorzitter
Penningmeester
secretariaat

Els Heezemans
Marijke Langewouters

bestuurslid/JeugdEHBO
bestuurslid

Vanaf augustus is Mark van de Leest als interim bestuurslid het bestuur komen versterken.
Op deze avond zijn er door het districtsbestuur van EHBO Noord-Brabant een aantal leden van
onze vereniging in het zonnetje gezet vanwege hun verdienste binnen de vereniging.
evaluatie
Op 28 mei 2013 heeft de jaarlijkse evaluatie bijeenkomst plaats gevonden met:
vanuit het bestuur, Pieter, Els en Arja
de Docenten Eerste Hulp ( Arno Saasen, Karel Harks en Harrie van Stiphout)
en de Contactpersonen van de werkgroepen:
Team Jeugd EHBO (Jan Lammers en Jan Creemers)
Lesbegeleidingsgroep ( Henk van Stiphout)
Planning hulpverlening (Els Heezemans
Op deze avond wordt het afgelopen seizoen geëvalueerd en vooruit gekeken naar het nieuwe
seizoen.
Ingekomen en uitgaande post
Afgelopen jaar zijn er door het secretariaat felicitatie-, beterschaps- en condelancekaarten
verstuurd naar leden. Ook zijn er leden door het bestuur bezocht die ziek waren of iets te vieren
hadden waarvan het bestuur op de hoogte was.
oefenavonden
Oefenavonden: van seizoen 2012/2013 zijn er nog 6 oefenavonden geweest en van seizoen
2013/2014 zijn er 5 oefenavonden geweest. Er waren gemiddeld 25/30 personen aanwezig per
oefenavond.
Op 9 april werd er een lezing over “stembandlozen” gehouden door twee personen.
De laatste avond van het seizoen is afgesloten met een competentiegerichte avond waarvoor
leden middels inschrijven zich voor één blok konden laten toetsen. Er hadden drie mensen zich
voor ingeschreven.
Jeugd ehbo
Wederom heeft ons team Jeugd EHBO op de Mierlose Basisscholen Jeugd EHBO lessen gegeven
en op zaterdag 20 april is het praktijkexamen afgenomen in de Vliegert. Alle leerlingen van groep
8 van de Mierlose Basisscholen hebben dit examen met goed gevolg afgelegd en kregen uit
handen van de wethouder het felbegeerde certificaat.

pleiseractie
De jaarlijkse pleisteractie van EHBO-vereniging Mierlo heeft plaatsgevonden van 19 t/m 26 mei
2013. Deze actie is voor de vereniging van belang om aanschaf van nieuw materiaal te
bewerkstelligen en het financiële plaatje draaiende te houden.
De opbrengst in 2013 was € 933,86
huplverlening
In 2013 is er door leden van onze verenging gepost bij diverse evenementen. We hebben de
EHBO verzorgd bij 16 evenementen die plaats vonden tussen februari 2013 t/m september 2013.
AED-avonden
Verspreid over het hele jaar hebben er zo’n 10 AED avonden plaats gevonden. De
deelnemersgroepen waren heel divers. Er waren enkele verenigingen, maar ook particulieren.
Rabobank Clubkas Campagne
De actie vond plaats in oktober. Mensen konden stemmen via internet. De opbrengt was € 895,00

Bij deze het jaarverslag van het secretariaat en vanaf deze plaats wil ik aangeven dat als er vragen
zijn je altijd terecht kunt bij het secretariaat en het bestuur van EHBO vereniging Mierlo.

