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Het seizoen 2016 – 2017 is inmiddels ten 
einde. De voorbereidingen voor het seizoen 
2017 – 2018 zijn weer in volle gang. 
 
Het bestuur bedankt iedereen voor hun inzet 
en de prettige samenwerking en hoopt vol-
gend seizoen weer op jullie te kunnen reke-
nen. 
 
Het bestuur wenst iedereen een 
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VERSLAG JAARVERGADERING 2017 
 
De vergadering werd gehouden op donder-
dag 23 februari 2017 in het cultureel centrum 
de Kei in Reusel. 
 
Opening 
De voorzitter opende de vergadering met een 
hartelijk welkom. Zij heette in het bijzonder 
welkom de ereleden, jubilarissen en bijzonde-
re leden. 
Hierna vroeg zij 1 minuut stilte om de perso-
nen te herdenken die van ons zijn heenge-
gaan. In 2016 was dit Bets Ansems. De voor-
zitter noemde Bets een actief lid die voor ie-
dereen klaar stond. In 2015 kreeg Bets op 
haar ziekbed een oorkonde voor haar gewel-
dige inzet. 
 
Jaarverslag 2016 secretaris 
De secretaris gaf uitleg over de meest be-
langrijke onderwerpen. Voor de leden die 
meer bijzonderheden wilden, konden ze het 
jaarverslag inzien dat was opgemaakt. Er 
kwamen geen vragen uit de vergadering. 
 
Jaarverslag 2016 penningmeester 
De penningmeester gaf uitleg over de inkom-
sten en de uitgaven in 2016. Er kwamen ver-
der geen vragen uit de vergadering. 
 
Verslag kascontrolecommissie 
Marjan Giezen deed namens de kascommis-
sie verslag van de controle die was uitge-
voerd. Het zag er volgens de commissie goed 
uit en er werden geen bijzonderheden aange-
troffen. De penningmeester werd gedechar-
geerd. 
 
Verkiezing lid kas-controlecommissie 
Marjan Giezen was in 2017 aftredend als lid 
van de kascommissie. Uit de vergadering 
meldde zich Bella Dierckx als nieuw lid van 
de kascommissie. Zij werd door de vergade-
ring gekozen. 
 
 
 
 

Mededelingen voorzitter 
De voorzitter had eigenlijk maar één medede-
ling. Zij bedankte iedereen voor hun inzet in 
het afgelopen jaar. 
 
Mededeling contributie  
De contributie werd verhoogd met de consu-
mentenindex. Het bedrag kwam op € 14,14 
uit. Afgerond bleef de contributie € 14,--. 
 
Begroting  
De penningmeester gaf uitleg over de begro-
ting over  2017. 
Zij vertelde dat de afschrijvingskosten uit de 
begroting waren gehaald. Wel hield ze een 
inventarislijst bij van de goederen die in het 
bezit zijn van de vereniging.  
Ook gaf ze aan dat de subsidie van de ge-
meente Reusel de Mierden steeds minder 
werd en dat de vereniging de opdracht van 
de gemeente had gekregen om zonder sub-
sidie financieel gezond te worden. Het be-
stuur probeert vanaf 2017 meerdere sponso-
ren voor langere tijd aan de vereniging te 
binden. 
 
Bestuursverkiezing 
De vergadering gaf de voorzitter toestemming 
om de verkiezingen van de bestuursleden per 
acclamatie te doen. 
Miranda Janssen en Leo Barten waren aftre-
dend en herkiesbaar. Beide personen werden 
per acclamatie door de vergadering gekozen. 
Cindy de Laat had zich als bestuurslid ver-
kiesbaar gesteld. Zij werd per acclamatie 
door de vergadering gekozen. 
 
Rondvraag 
José van Kemenade stelde de vraag waarom 
de jaren lidmaatschap van de EHBO niet tel-
de als jubileumjaren. De voorzitter vertelde 
dat afgesproken was dat het aantal jaren lid-
maatschap van de vereniging bepalend is. 
 
Pauze 
De vergadering werd gesloten en een pauze 
en kon men iets drinken. Na de pauze werd 
er aandacht besteed aan de jubilarissen en 
bijzondere leden. 
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Jubilarissen en bijzondere leden 
De voorzitter noemde de jubilarissen op. 
Twee jubilarissen, genaamd Jan Tielemans 
en Kees Lavrijsen, die dit jaar 50 jaar lid wa-
ren van de vereniging kregen op zaterdag 11 
maart 2017 een receptie aangeboden. 
 
Drie personen, te weten Bernard Geraerts, 
Toine Timmermans en Cindy de Laat werden 
voor hun 25-jarig jubileum naar voren geroe-
pen. De voorzitter sprak hun in gedichtvorm 
toe. Alle drie de personen kregen een atten-
tie. 
 
Eén jubilaris genaamd Leo Barten werd naar 
voren geroepen omdat hij 40 jaar lid van de 
vereniging was. Ook hij werd in dichtvorm 
toegesproken. Hij kreeg een beeldje ge-
naamd ‘Helpende’. 
 
 
Vervolgens werden de bijzondere perso-
nen genoemd: 
- Het lotusteam, bestaande uit Nel 
Heesters, Bella Dierck, Sanne Straat-man, 
Rian van Eijk, Ruud van Hoof en Sjef Ros-
siau, werd bedankt voor hun inzet tijdens de 
lessen. 
- De verbandmeester werd bedankt 
voor haar werk onder andere voor de ver-
bandposten. 
- Werkgroep hulpverlening bestaande 
uit Johan Cremers, Jan Goorman, Jos Laar-
akker en Leo Barten. Zij werden bedankt voor 
het organiseren van de hulpverlening met 
name tijdens de kermis in Reusel en tijdens 
de winterfeesten. 
- Het bestuur werd bedankt voor de 
goede samenwerking en de inzet in het afge-
lopen jaar. 
- De fotograaf, Corine de Beijer, die tij-
dens de algemene ledenvergadering foto’s 
had gemaakt werd bedankt en zij kreeg een 
paraplu. 
- Aan het eind nam de vicevoorzitter het 
woord. Zij bedankte de voorzitter voor haar 
inzet in de afgelopen 10 jaren en gaf haar 
een attentie. 
 
 

Sluiting 
Hierna nodigde de voorzitter de aanwezigen 
uit om nog was na te praten in het Kiezeltje. 
Iedereen kreeg twee consumptiemunten. 
 
 
 
 
WERKGROEP HULPVERLENING 
 

Deze werkgroep heeft in 
het afgelopen seizoen 
diverse aanvragen be-
handelend. 
Er werden voldoende le-
den bereid gevonden om 

hun bijdrage hieraan te geven. 
 
De werkgroep bedankt alle leden voor hun 
inzet. Er is goed gewerkt. 
 

 
 
De aanvragen voor hulpverlening kunnen via 
email info@ehboreusel.nl aangevraagd wor-
den bij het secretariaat. Daarna gaat de 
werkgroep er mee aan de slag. 
 
 
 
 
 
INSCHRIJFAVONDEN 
 
Op woensdag 6 en donderdag 7  
september 2017 zijn er weer in-
schrijfavonden voor de lessen. 
De avonden beginnen om 19.30 
en duren tot 20.30 uur.  
Het programma zal op de web-
site worden gezet en iedereen krijgt hier nog 
een email over. 
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27E DRUK 
In het aankomende seizoen zal er wederom 
les gegeven worden volgens de richtlijnen 
genoemd in de 27e druk van het Oranje 
Kruisboekje.  
 
In het afgelopen seizoen is dit boekje door 
weinig leden aangeschaft. Het advies is om 
dit toch te doen aangezien er nogal wat ver-
anderd is. Men kan dan thuis de lesstof bekij-
ken. 
 
 

 
 
 
Het boekje van de 27e druk is te koop voor  
ongeveer € 27,50. De leden van de vereni-
ging kunnen tegen een gereduceerde prijs 
van € 15,- dit boekje aanschaffen.  Indien 
men een nieuw boekje wilt kopen, kan men 
een email sturen naar ellen@ehboreusel.nl. 
 
 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Het is een dringend verzoek om de persoon-
lijke gegevens die veranderen ook door te 
geven aan het secretariaat. Denk hierbij aan 
een ander huisadres, een ander emailadres, 
een ander bankrekeningnummer of een an-
dere bank, enzovoorts. Met de goede gege-
vens kunnen we de juiste informatie op de 
juiste plek laten komen. 
 

Bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 

LESMOMENTEN 
De lessen in het seizoen 2017 – 2018 per 
blok zijn op eenmaal op maandag- , woens-
dag- en donderdagavond en tweemaal op 
dinsdagavond. Verder is er nog tweemaal de 
woensdagmorgen en eenmaal donderdag-
middag.  
 
Het verzoek is om de woensdagmorgens te 
laten voor de moeders waarvan de kinderen 
op school zitten. Op de donderdagmiddag is 
er nog genoeg plaats. 
 
Het inschrijven voor de lessen blijft hetzelfde. 
Wel is het verzoek om per blok maar 1 keer 
in te schrijven. Als er leden zijn die vaker een 
les willen volgen dan is dit best mogelijk maar 
die moeten dit na de inschrijfavonden via het 
secretariaat regelen. 
 
 
CURSUS 
In het aankomende seizoen willen we bij vol-
doende belangstelling een EHBO-cursus or-
ganiseren. Deze zal beginnen in oktober 
2017. Indien er personen zijn die de cursus 
willen volgen kunnen ze zich aanmelden. Dit 
kan via info@ehboreusel.nl. Ook bij de be-
stuursleden kan je terecht voor informatie. 
 
De cursus worden alleen georganiseerd bij 
voldoende belangstelling. 
 
Bij uw zorgverzekeraar worden vaak kosten 
vergoed voor het volgen van EHBO-
cursussen. Dit moet u zelf controleren.  
 
 
JEUGDEHBO 
Het afgelopen seizoen is er EHBO-les gege-
ven aan de jeugd op twee scholen namelijk 
de Leilinde en de Mariaschool in Reusel. Alle 
cursisten slaagden. 
 
Een goed resultaat dat is behaald door het 
samenwerken tussen EHBO-vrijwilligers en 
de leerkrachten van de scholen. 
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SECRETARIAAT / CORRESPONDENTIEADRES 
 

Leo Barten  0497-642032 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel 

e-mail: info@ehboreusel.nl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ALGEMEEN 
 
Rabobank De Kempen-West 
IBAN-nummer: NL34RABO0143403273 
 
Contributie per jaar (verhoogd met index) € 14, - 
 
Relatiecode Oranje Kruis 105505 
 
Kamer van Koophandel te Eindhoven 40236528 
 
 
 
 
 
WEBSITE 
 
www.ehboreusel.nl 
e-mail: info@ehboreusel.nl 

 
 
 
 
 
VERBANDMEESTER 
 
Corrie Goorman    0497-642273 
Voorste Heikant 10, 5541 NR Reusel 
Bellen tussen 17.00 – 18.30 uur 
e-mail: corrieverband@ehboreusel.nl 
 
 
 
 

 
 
 

HULPVERLENING 
 
Werkgroep hulpverlening    0497-642032 
e-mail: hulpverlening@ehboreusel.nl 
 

 
 
 

ZAALACCOMMODATIE 
 
Cultureel Centrum De Kei,  
Kerkplein 69, 5541 KB Reusel  0497-641484 

 
 

BESTUUR 
 

Gerry Dirks   voorzitter 
Meidoorn 4, 5541 GA Reusel  0497-642850 
E-mail: gerry@ehboreusel.nl 
 
 
Leo Barten   secretaris 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
E-mail: leo@ehboreusel..nl 
 
 
Ellen Sanders   penningmeester 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
 
Cindy de Laat   bestuurslid 
Den Deel 6, 5541TD Reusel  0497-641641 
E-mail: Cindy@ehboreusel.nl 
 
 
Miranda Janssen   bestuurslid 
Plonderijen 23, 5541 TA Reusel  0497-642090 
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl 
 
 
Ruud van Hoof   bestuurslid 
Deneburg 21,  5541 HL Reusel  0497-643809 
E-mail: Ruud@ehboreusel.nl  
 
 
 
 
INSTRUCTEURS 
 
Leo Barten 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
E-mail: leo@ehboreusel..nl 
 
 
Ellen Sanders 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
 
Johan Cremers    06-30014931 
Zeegstraat 12, 5541 EX Reusel 
E-mail: johan@ehboreusel.nl 
 
 


