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Het seizoen 2017 – 2018 is inmiddels ten 
einde. De voorbereidingen voor het seizoen 
2018 – 2019 zijn weer in volle gang. 
 
Het bestuur bedankt iedereen voor hun inzet 
en de fijne samenwerking en hoopt volgend 
seizoen weer op jullie weer in goede gezond-
heid te kunnen zien. 
 
Het bestuur wenst iedereen een 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Hoera, het is zomer 

Welkom mooi seizoen 

Ga je ons verwennen 

En je best weer doen 

Laat de zon maar schijnen 

Op huid en haar en snoet 

We hebben je zo nodig 

Je doet een mens zo goed 
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VERSLAG JAARVERGADERING 2018 

 
De vergadering werd gehouden op donder-
dag 22 februari 2018 in het cultureel centrum 
de Kei in Reusel. 
 
Opening  
De voorzitter opende de vergadering en 
wenste iedereen een zinvolle vergadering 
toe. 
Zij noemde de personen op die zich afgemeld 
hadden. Hierna hield ze één minuut stilte 
voor de personen die ons ontvallen zijn. 
Vervolgens besprak ze de agenda van de 
vergadering. 
 
Jaarverslag 2017 door de secretaris 
De secretaris gaf aan dat in 2017 weinig bij-
zonderheden waren gebeurd. Het aantal le-
den was met 2 personen verminderd. Ook gaf 
hij aan dat de gemiddelde leeftijd weer om-
hoog was gegaan. Dit kwam vooral omdat er 
niet voldoende belangstelling was om een 
cursus te kunnen beginnen. 
Aan het eind gaf de secretaris nog aan dat 
per 25 mei 2019 er een nieuwe Europese pri-
vacywetgeving van kracht wordt. Of dat nog 
gevolgen heeft voor de vereniging is nog niet 
bekend. 
De vergadering had over het jaarverslag 
geen op- of aanmerkingen. 
 
Jaarverslag 2017 door de penningmeester 
De penningmeester deed verslag van de cij-
fers uit het jaar 2017. In 2017 zijn we in de 
min uitgekomen maar dat komt gedeeltelijk 
doordat er een babyreanimatiepop is aange-
schaft. 
De vergadering had over het jaarverslag 
geen op- of aanmerkingen. 
 
Verslag kascontrolecommissie 
Marga van Eekert deed namens de kascon-
trolecommissie verslag van de kascontrole. 
Alles zag er heel netjes uit en er werden geen 
bijzonderheden geconstateerd. 
 
 
 

Verkiezing lid kascontrolecommissie  
José Heesters had zich voor de vergadering 
al beschikbaar gesteld als lid van de kas-
commissie. Door de vergadering werd zijn 
gekozen voor de tijd van 3 jaar. 
 
Mededelingen voorzitter  
De voorzitter wenste iedereen nog een heel 
gezond 2018. Ook bedankte zijn iedereen 
voor de goede inspanning die geleverd was 
om de vereniging gezond en levendig te hou-
den. 
De voorzitter noemde nog de website van de 
vereniging. Deze website is soms vlugger als 
de secretaris en er is bijna alles over de ver-
eniging te vinden. 
 
Contributie aanpassing 
De penningmeester gaf aan waarom het be-
stuur het voorstel had gedaan om de contri-
butie per 01-01-2018 te verhogen van € 14, - 
naar € 17, -. 
Als men de grote kostenposten uittelde dan 
kwam men per persoon uit op € 18,57. De 
vereniging had natuurlijk ook nog wel inkom-
sten. 
De verhoging werd zonder tegenstem door 
de vergadering aanvaard. 
 
Begroting 2018 
De penningmeester gaf uitleg over de begro-
ting van 2018. Hierin was de verhoging van 
de contributie al meegenomen. Aan het eind 
was er weer een positief bedrag. 
De vergadering had over de begroting geen 
op- of aanmerkingen. 
 
Bestuursverkiezing 
Ruud van Hoof en Ellen Sanders waren af-
tredend. Ellen was herkiesbaar. 
Per acclamatie werd Ellen door de vergade-
ring voor de tijd van 3 jaar herkozen. 
 
Rondvraag 
Leo Laanbroek vroeg waarom er dit jaar geen 
thema-avond was georganiseerd. Hij vond 
het altijd een zeer interessante avond.  
Het antwoord was dat er voor die avonden 
heel weinig belangstelling van de leden was. 
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Wilma Bel 
Wilma opperde nog een mogelijkheid om sa-
men met andere verenigingen zoiets te orga-
niseren. In het verleden was dit wel vaker ge-
beurd.  
Het probleem is altijd dat het onderwerp 
EHBO-gerelateerd moet zijn. Met andere 
verenigingen is dat zeer moeilijk. 
 
Einde vergadering 
Nadat alle onderwerpen aan de orde waren 
geweest, sloot de voorzitter de vergadering 
en bedankte iedereen voor de inbreng. Na 
een korte pauze werd er aandacht aan bij-
zondere personen worden gegeven. 
 
 
 
Aandacht bijzondere personen  
Dit jaar was er één jubilaris maar die had zich 
voor de vergadering afgemeld. 
 
De voorzitter besloot om de personen die 
daarvoor in aanmerking kwamen allemaal 
naar voren te roepen. Zij gaf in dichtvorm aan 
dat er weer heel goed werk was verricht. Na-
dat iedereen in de bloementjes was gezet en 
de foto’s waren genomen ging een groot aan-
tal personen verder met wat kletsen in het 
Kiezeltje. 
 
 

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. 
Op de presentielijst van de lessen moeten 
geen gegevens ingevuld worden die veran-
derd moeten worden. Graag de gegevens per 
email doorgeven. 
 

Bedankt voor uw medewerking. 
 
 

CURSUS 
 

 
 
In het aankomende seizoen willen we bij vol-
doende belangstelling een EHBO-cursus or-
ganiseren. Deze zal beginnen woensdag 10 
oktober 2018. Er zijn in principe 12 lesavon-
den. Het examen zal vermoedelijk worden 
gehouden eind januari 2019. De examenda-
tum moet in overleg met het Oranje Kruis nog 
precies worden bepaald. 
Indien er personen zijn die de cursus willen 
volgen kunnen ze zich aanmelden. Dit kan 
via info@ehboreusel.nl. Bij de bestuursleden 
kan je terecht voor informatie. 
 
Bij uw zorgverzekeraar worden vaak kosten 
vergoed voor het volgen van EHBO-
cursussen. Dit moet u zelf even navragen.  
 
 
 
JEUGDEHBO 

 
Het afgelopen seizoen is er EHBO-les gege-
ven aan de jeugd op twee scholen namelijk 
de Leilinde en de Torelaar in Reusel. Alle 
cursisten slaagden. 
 
Een goed resultaat dat is behaald door het 
samenwerken tussen EHBO-vrijwilligers en 
de leerkrachten van de scholen. 
 
 

mailto:info@ehboreusel.nl
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PRIVACYREGLEMENT 
 

Op de algemene 
ledenvergadering is 
het onderwerp al 
kort aan de orde 
geweest. Ook wij 
moesten er aan ge-

loven. De vereniging heeft een privacyregle-
ment. Dit reglement is verplicht gesteld door 
de Europese Unie. In dit reglement is opge-
nomen welke gegevens er in de administratie 
van de vereniging worden opgenomen, be-
waard en verwijdert. Zoals je in de media al 
hebt kunnen vernemen is het moeilijk om een 
goed sluitend reglement te maken. Het re-
glement zal op de Algemene ledenvergade-
ring in 2019 aan de leden worden voorge-
legd. 
 
 
INSCHRIJFAVONDEN 
 
Op woensdag 5 september en donderdag 6  
september 2018 zijn er weer inschrijfavonden 
voor de lessen van het seizoen 2018 - 2019. 
Aan de structuur van de lessen is niets ver-
anderd. 
Noteer alvast deze datums. De volgorde van 
inschrijven is eerst de inschrijfavonden en 
vervolgens kan het per email. 
 
 
NIEUWE PROGRAMMA 

 
Het nieuwe programma is zo goed als klaar. 
Er komt vermoedelijk ook een thema-avond. 
Zodra het programma af is zal dit op de web-
site worden gepubliceerd. 
 

 
 

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. Wel heeft de werk-
groep de indruk dat leden verwachten dat er 
genoeg aanmeldingen komen. Laat even we-
ten wat wel en niet kan. 
 
Wat wij achteraf altijd horen dat de EHBO’ers  
plezier hebben gehad tijdens de hulpverle-
ning en dat het allemaal wel meegevallen is. 
Dus laat je niet tegenhouden. 
 

 
 
De aanvragen voor hulpverlening kunnen via 
email hulpverlening@ehboreusel.nl aange-
vraagd worden bij het secretariaat. Daarna 
gaat de werkgroep er mee aan de slag. 
 
 
 
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten 
om het lidmaatschap van één EHBO’er te 
doen beëindigen. De reden hiervoor was dat 
de presentielijst van een les fraudeleus werd 
ingevuld.  
Het bestuur vond dat hierdoor het vertrouwen 
zeer ernstig was geschaad en daarom is het 
bestuur tot deze beslissing gekomen. 
 
 
 

mailto:hulpverlening@ehboreusel.nl
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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) € 17, - 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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