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Het regent pijpenstelen, 
dikke regen druppels vallen naar beneden. 

Bomen bewegen mee op de melodie van de wind, 
niemand die dit geluid niet mooi vind. 

Blaadjes zakken in als een druppel op ze landt, 
en alle mensen en dieren schuilen aan de kant. 

Het gekletter op de ruit geeft een rustgevend gevoel, 
ik sta droog binnen, maar buiten is het een natte boel. 

Grijze wolken drijven steeds verder weg, 
totdat ik me erbij neerleg. 

De regen verdwijnt,  
en de zon schijnt. 

De warme zonnestralen vallen naar beneden met een grote boog, 
en maken alles gewoon weer droog... 
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AGENDA 
 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

 
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Jaarverslag 2017 door de secretaris 
 

3. Jaarverslag 2017 door de penning-
meester 

 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 

 
5. Verkiezing lid kascontrolecommissie 

 
6. Mededelingen voorzitter 

 
7. Contributie aanpassing 

 
8. Begroting 2018 

 
9. Bestuursverkiezing 

 
10. Rondvraag 

 
11. Pauze 

 
12. Aandacht voor de jubilaris en bijzon-

dere mensen in de vereniging. 
 
 
 
 
Mochten er personen zijn die alleen het ge-
deelte na de pauze willen bezoeken dan zijn 
die natuurlijk ook welkom. De pauze is om-
streeks 20.30 uur. 
 
Het bestuur wenst iedereen een prettige 
avond toe. 
 

 
TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN 
 
KASCOMMISSIE 
Dit jaar is Marga van Eekert aftredend. Ge-
vraagd wordt of iemand zich beschikbaar wil 
stellen om de komende 3 jaar de gegevens 
van de vereniging te controleren. Marga be-
dankt voor je inzet. 
 
CONTRIBUTIE 
Het bestuur doet op de algemene ledenver-
gadering van 22-02-2018 het voorstel om de 
contributie van € 14,- naar € 17,- te verhogen. 
De motivatie is als volgt: 

 De gemeentelijke subsidie wordt 
steeds minder en zal helemaal afge-
bouwd worden. 

 De kosten zijn voor de vereniging in 
de afgelopen jaren zijn meer gestegen 
als de consumentenindex aangeeft. 
Als men de grootste kostenposten 
neemt dan zijn de kosten per persoon           
€ 18,57 per jaar. De grootste kosten-
posten zijn de huur van de Kei, het 
kopje koffie tijdens de lessen en de 
kosten die betaald moet worden aan 
het Oranje Kruis voor de hercertifice-
ring. 

 Wij hebben natuurlijk ook nog andere 
inkomsten dan de contributie. Daarom 
stelt het bestuur voor om de vereni-
ging financieel gezond te houden de 
contributie te verhogen naar € 17,- per 
persoon per jaar. 

 Het bestuur stelt ook voor om de ver-
hoging van de contributie in te laten 
gaan op 01-01-2018. 

De contributie wordt geïnd via een automati-
sche incasso. Voor inlichtingen daarover kunt 
u terecht bij de penningmeester. 
 
BESTUURSVERKIEZING 
Dit jaar zijn aftredend Ellen Sanders en Ruud 
van Hoof. Ellen Sanders heeft zich herkies-
baar gesteld. Ruud van Hoof is wegens per-
soonlijke omstandigheden niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om Ellen voor de tijd 
van 3 jaar te kiezen. 
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JUBILARIS EN BIJZONDERE LEDEN 
 
In 2018 is er 1 jubilaris. Deze jubilaris heeft 
zijn sporen in de EHBO verdiend. 
 
25 jaar 

Wilco Adams 
 
 
 
 
OVERIGE LEDEN 
 
Onder andere de navolgende leden hebben 
zich in het afgelopen jaar ook op een bijzon-
dere manier ingespannen voor de vereniging. 
Het bestuur dankt hen hiervoor. 
 
 
Instructeursteam  
 Ellen Sanders 
 Johan Cremers 
 Leo Barten 
 
Lotusteam 
 Bella Dierckx 
 Rian van Eijk   
 Ruud van Hoof 
 Sanne Straatman   
 
Verbandmeester 
 Corry Goorman 
 
Verjaardagskaarten 
 Jan Goorman 
 
Werkgroep hulpverlening 

Jos Laarakker 
Leo Barten 
 

Bestuur 
 Gerry Dirks 
 Cindy de Laat     
 Ellen Sanders 
 Leo Barten 
 Miranda Janssen 
 Ruud van Hoof 
 
 

 
NA DE JAARVERGADERING 
NAAR HET KIEZELTJE. 
 
Als de jaarvergadering afgelopen is dan is ie-
dereen uitgenodigd om nog even gezellig bij 
elkaar te zijn in het Kiezeltje. Meestal is de 
jaarvergadering rond 21.00 uur afgelopen. 
 

 
Deze uitnodiging is niet alleen voor de perso-
nen die de jaarvergadering bezoeken. De uit-
nodiging geldt voor alle leden van de vereni-
ging. Iedereen is dus welkom. Zo in het begin 
van het jaar is het gezellig om samen wat te 
buurten en te drinken.  

 
Dus kom rond 21.00 uur naar het Kiezeltje 
om het nieuwe jaar te vieren en elkaar te 
ontmoeten en even bij te kletsen. 
 
 
VERBANDMEESTER 
Indien u de verbandmeester 
nodig heeft om uw verband-
middelen op orde te brengen 
dan wordt u verzocht om tele-
fonisch of via het emailadres  
een afspraak te maken.  
 
De verbandmeester is te bereiken via: 

- Telefoon 0497-642273 
- Email corrieverband@ehboreusel.nl. 
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VERSCHILLEN TUSSEN DE 26E EN DE 27E 
DRUK VAN HET EHBO-BOEKJE VAN HET 
ORANJE KRUIS. 
 
We zijn al bijna 2 jaar les aan het geven uit 
de 27e druk van het EHBO-boekje van het 
Oranje Kruis. 
 
De verschillen zijn ontstaan door voortschrij-
dend inzicht en omdat er betere technieken 
bekend worden. We zeggen wel: “Het oude 
was goed, maar het nieuwe is beter”. De in-
structeurs geven les volgens de 27e druk. Om 
voorbereid op de les te komen zou men een 
boekje 27e druk kunnen aanschaffen en deze 
inkijken voordat de les begint. 
 
Hieronder worden de grootste verschillen 
tussen de 26e en de 27e druk nogmaals 
aangegeven. 
 
In de 27e druk is opgenomen: 

 reanimatie van kinderen en / of dren-
kelingen 

 verslikking bij zuigelingen 
 ziekteklachten en kinderziekten 

 
Na de start met korte levensreddende hande-
lingen moet zo snel mogelijk vast komen te 
staan of reanimatie nodig is. Daarom wordt 
begonnen met de controle van het bewustzijn 
en de ademhaling (en daarmee van de circu-
latie). Controle van het bewustzijn en controle 
van de ademhaling zijn de belangrijkste con-
trolemomenten en bepalen de volgorde van 
handelingen. 
 
De nieuwe indeling in alert, niet-alert en be-
wusteloos is vooral gemaakt omdat niet-alert 
zijn in combinatie met een letsel of ziekte, het 
noodzakelijk kan maken om 112 te bellen of 
het spoednummer van de huisarts of huisart-
senpost. 
Bij bewusteloosheid moet snel worden vast-
gesteld of gereanimeerd moet worden of dat 
de stabiele zijligging nodig is. 
 
Pas als er geen levensbedreigende letsels of 
ziekten meer zijn wordt er naar de overige 

letsels en ziekten gekeken. Dit onderdeel be-
gint met aandacht voor omgevingsinvloeden. 
Door onderkoeling of oververhitting kan letsel 
verergeren. 
 
Inschakelen professionele hulp 
 
Nieuw is dat de centralist van de Meldkamer 
Ambulancezorg eerst het adres wil weten om 
alvast een ambulance te kunnen sturen: Di-
recte inzet Ambulance (DIA). DIA betekent 
tijdswinst. 
Het adres heeft de centralist ook nodig om 
eventueel de burgerhulpverlening te active-
ren. 
 
Nieuw is de globale indeling van de in te 
schakelen professionele hulp: 

 112 bij acute problemen met luchtwe-
gen, ademhaling, circulatie (hartklach-
ten), bewustzijn (beroerte), bij (onge-
vals-)situaties op straat en in bedrij-
ven 

 huisarts/huisartsenpost (urgent) bij 
overige stoornissen, m.n. bij stoornis-
sen als gevolg van ziekte 

 huisartsadvies (niet urgent): de eer-
stehulpverlener adviseert het slachtof-
fer om naar huisarts te gaan bij optre-
den van bepaalde verschijnselen 

 
In de 27e druk is nieuw dat bij kinderen tot de 
puberteit en drenkelingen de reanimatie kan 
starten met 5 beademingen en dat bij kin-
deren daarna met borstcompressies en be-
ademing kan worden gegeven volgens de 
verhouding 15:2. 
 
Flauwte 
Bij flauwte is nieuw dat er onderscheid wordt 
gemaakt tussen een flauwte met en een 
flauwte zonder wegraking. 
Binnen de ambulancezorg is een wegraking 
altijd reden voor onderzoek. Daarom is duide-
lijker geformuleerd dat bij een wegraking in 
principe altijd 112 wordt gebeld. 
Als iemand door te gaan liggen een wegra-
king kan voorkomen is een ambulance niet 
noodzakelijk. 
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Er worden aanvullende redenen genoemd om 
bij een flauwte zonder wegraking toch 112 te 
bellen, namelijk als deze optreedt in combina-
tie met hevige buik- of rugpijn, pijn op de 
borst of hartkloppingen. 
Het begrip flauwvallen suggereert al een 
wegraking en wordt daarom niet meer ge-
bruikt. 
 
 
 
 
 
WINTERFEESTEN 
 

 
 
 
De winterfeesten zijn weer voorbij. De vrijwil-
ligers hebben daar een geweldige prestatie 
geleverd en ook zij hebben ervoor gezorgd 
dat de winterfeesten een succes zijn gewor-
den. 
 
Voor de personen die EHBO-diensten ver-
richt hebben is er een groot respect en waar-
dering.  
 
Uit de evaluatie is ook gebleken dat er op 
sommige momenten behoorlijk hard gewerkt 
moest worden maar alles is goed verlopen. 
 
Het aantal letsels op de ijsbaan was dit jaar 
beduidend minder dan het vorige jaar. Een 
goed teken. 
 
Enkele cijfers: 

 Aantal uren dienstverlening : 389 
 Aantal vrijwilligers  : 70 
 Aantal letsels   : 80 

 
 
 

EHBO-CURSUS 
 
In 2018 willen we graag weer een cursus 
EHBO geven. We moeten dan wel voldoende 
aanmeldingen hebben. De afgelopen 2 jaren 
is dit niet meer gelukt. 
 
Misschien hebben leden nog ideeën om an-
dere personen of groepen van personen te 
motiveren om een EHBO-cursus te gaan vol-
gen. 
 

Wij staan open voor ideeën: 
 laat het ons weten! 

 
 
 
 
HULPVERLENING 
 
De hulpverlening door de vrijwilligers in onze 
vereniging loopt goed maar het kan tot altijd 
beter. 
Wij als bestuur en werkgroep hulpverlening 
willen graag weten wat er verbeterd kan wor-
den. Denk hierbij onder andere aan: 

 De manier van organiseren. 
 De verband- en hulpmiddelen die ter 

beschikking worden gesteld. 
 De herkenbaarheid van de EHBO. 

 
Er zijn natuurlijk meerdere onderwerpen die 
hiervoor in aanmerking komen. Als er een 
aan- of opmerking is laat dit even weten via 
een berichtje aan info@ehboreusel.nl. Wij 
zullen dan bezien op welke fronten de verbe-
tering doorgevoerd kan worden. 
 
Bedankt voor jullie medewerking 
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WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
 
Wijzigingen in de per-
soonlijke gegevens van 
een verenigingslid moe-
ten zo snel mogelijk 
doorgegeven worden. 
De gegevens die vooral worden vergeten zijn 
het telefoonnummer en het emailadres.  
 
Wijzigingen kan men doorgeven bij het secre-
tariaat zowel telefonisch 0497-642032 maar 
het liefst via email info@ehboreusel.nl. 
 
 
 
 
MOBIELE NUMMERS VAN DE LEDEN 
 

Steeds vaker wordt er gebruik 
gemaakt van mobiele nummers 
en steeds vaker gebeurt het dat 
de leden niet bereikbaar zijn op 
het vaste telefoonnummer. 

Het bestuur wil dan ook vragen of de leden 
bereid zijn hun mobiele nummer door te ge-
ven. 
Dat mag je doen op de lessen of via het 
email-adres info@ehboreusel.nl. 
 
Alvast bedankt hiervoor. 
 
 
 
 

 
 
 

Bij wind en regen 
is mijn sterke paraplu 

een ware zegen! 

RESTERENDE PROGRAMMA 
 
 
Blok 4: 
 
Donderdag avond  01-03-2018 
Dinsdag avond  06-03-2018 
Woensdag morgen 07-03-2018 
Maandag avond  12-03-2018 
Woensdag morgen 14-03-2018 
Donderdag middag 22-03-2018 
Dinsdag avond  27-03-2018 
Woensdag avond  28-03-2018 
 
 
 
Mocht men het programma niet meer weten 
dan is deze ook terug te vinden op de websi-
te van onze vereniging www.ehboreusel.nl. 
Op de website is ook andere informatie te 
vinden. 
 
 
 
In Blok 4 komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
 

- Brandwonden 
- Vergiftiging 
- Elektriciteitsletsel 
- AED 
- Herhaling van enkele onderwerpen 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
 Donderdag 22-02-2018 
 Aanvang 19.45 uur 
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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 NL34 RABO 0 14.34.03.273 
 
Contributie per jaar € 14, - 
Deze wordt verhoogd met de CBS-index. 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
Miranda Janssen   bestuurslid 
Plonderijen 23, 5541 TA Reusel  0497-642090 
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl 
 
Cindy de Laat   bestuurslid 
Den Deel 6, 5541TD Reusel  0497-641641 
E-mail: Cindy@ehboreusel.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTEURS 
 
Leo Barten 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
Eerste hulp / Bls /  Pbls / Ehak 
 
Ellen Sanders 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
Eerste hulp / Bls / Pbls / Ehak 
 
Johan  Cremers    06-30014931 
Zeegstraat 12, 5541 EG Reusel 
Eerste hulp / Bls / pbls / Ehak 
 

 


