DRUKVERBAND

Ledeninformatie januari 2019

Beste sneeuwman, luister even
Beste sneeuwman, ben je daar?
Je mag bij ons blijven wonen,
Als je wilt tot volgend jaar.
Met je hoedje en je bezem,
Met je wortel en je das,
Met je grote zwarte ogen,
En je oude winterjas.
Beste sneeuwman, zeg eens even,
Vind je dat geen goed idee?
En wanneer je niet alleen wilt,
Neem gerust een vriendje mee.
Als het strakjes dan te warm wordt,
In april of pas in mei,
Kruip je lekker in de ijskast,
Daar is vast een plaatsje vrij.
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TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN
KASCOMMISSIE
Dit jaar is Lauw Lavrijsen aftredend. Gevraagd wordt of iemand zich beschikbaar wil
stellen om de komende 3 jaar de gegevens
van de vereniging te controleren. Lauw bedankt voor je inzet.

1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag 2018 door de secretaris
3. Jaarverslag 2018 door de penningmeester

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt nu € 17,00. De consumentenindex in 2018 is 2,17. Hierdoor
wordt de contributie € 17,34. De afspraak is
dat de contributie op hele euro’s wordt afgerond, dus de contributie blijft € 17,-.

4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Verkiezing lid kascontrolecommissie
6. Mededelingen voorzitter

BESTUURSVERKIEZING
Dit jaar zijn aftredend Gerry Dirks en Cindy
de laat. Cindy de Laat heeft zich herkiesbaar
gesteld. Gerry Dirks is wegens persoonlijke
omstandigheden niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Cindy voor de tijd van 3
jaar te kiezen.
Omdat Gerry Dirks niet meer herkozen kan
worden is ook de functie van voorzitter vacant. De voorzitter moet door de vergadering
worden gekozen maar een bestuurslid moet
zich wel beschikbaar stellen.
Op dit moment stelt zich nog niemand beschikbaar in de functie van voorzitter. Mocht
op de jaarvergadering geen nieuwe voorzitter
bekend zijn dan zal Ellen Sanders voorlopig
de functie van voorzitter waarnemen.

7. Contributie aanpassing
8. Begroting 2019
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Aandacht voor de jubilaris en bijzondere mensen in de vereniging.

Mochten er personen zijn die alleen het gedeelte na de pauze willen bezoeken dan zijn
die natuurlijk ook welkom. De pauze is omstreeks 20.30 uur.

HET BESTUUR / BESTUURSLEDEN

Het bestuur wenst iedereen een prettige
avond toe.

Het bestuur is dringend op zoek naar geschikte personen om in het bestuur te komen.
Mocht iemand daar interesse in hebben dan
hebben we graag dat deze persoon dit via
email: info@ehboreusel.nl laat weten.
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JUBILARIS EN BIJZONDERE LEDEN
Er zijn in 2019 14 jubilarissen. Deze jubilarissen hebben al veel voor de vereniging betekend en hebben hun sporen in de EHBO verdiend.

Lotusteam
Bella Dierckx
Rian van Eijk
Ruud van Hoof
Sanne Straatman

12,5 jaar
Bart Dirkx
Harm Huijbregts
Ruud Roymans
Bas Worm
Emile Wouters
Gerwen Wouters

Verbandmeester
Corry Goorman
Verjaardagskaarten
Jan Goorman
Werkgroep hulpverlening
Jos Laarakker
Leo Barten

25 jaar
Anja Hendriks
José van Kemenade
Arie Schoofs

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

40 jaar
Toos Goverde
Bart Lauwers
50 jaar

NA DE JAARVERGADERING
NAAR HET KIEZELTJE.

Er zijn 3 leden die 50 jaar lid zijn van de vereniging. Dit is een geweldige mijlpijl. Aan deze jubilarissen is een receptie aangeboden
die zal worden gehouden op 30 maart 2019
in het cultureel Centrum te Reusel. De jubilarissen zijn:

Als de jaarvergadering afgelopen is dan is iedereen uitgenodigd om nog even gezellig bij
elkaar te zijn in het Kiezeltje. Meestal is de
jaarvergadering rond 21.00 uur afgelopen.

Harry van Gestel
Nel Heesters
Ria van Laarhoven

OVERIGE LEDEN

Deze uitnodiging is niet alleen voor de personen die de jaarvergadering bezoeken. De uitnodiging geldt voor alle leden van de vereniging. Iedereen is dus welkom. Zo in het begin
van het jaar is het gezellig om samen wat te
buurten en te drinken.

Onder andere de navolgende leden hebben
zich in het afgelopen jaar ook op een bijzondere manier ingespannen voor de vereniging.
Het bestuur dankt hen hiervoor.
Instructeursteam
Ellen Sanders
Johan Cremers
Leo Barten

Dus kom rond 21.00 uur naar het Kiezeltje
om het nieuwe jaar te vieren en elkaar te
ontmoeten en even bij te kletsen.
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VERBANDMEESTER
Indien u de verbandmeester
nodig heeft om uw verbandmiddelen op orde te brengen
dan wordt u verzocht om telefonisch of via het emailadres
een afspraak te maken.

Ledeninformatie januari 2019
WINTERFEESTEN

De winterfeesten zijn weer voorbij. De vrijwilligers hebben daar een geweldige prestatie
geleverd en ook zij hebben ervoor gezorgd
dat de winterfeesten een succes zijn geworden.

De verbandmeester is te bereiken via:
- Telefoon 0497-642273
- Email corrieverband@ehboreusel.nl.

Voor de personen die EHBO-diensten verricht hebben is er een groot respect en waardering.

HERCERTIFICERING
De regel van Het Oranje Kruis en daarmede
ook voor onze kaderinstructeurs is hercertificering van diplomahouders twee jaar na vervaldatum mogelijk als zij aantonen nog
steeds over de competenties te beschikken.

Het aantal letsels op de ijsbaan was dit jaar
ongeveer gelijk aan het vorige jaar.
Enkele cijfers:
 Aantal uren dienstverlening : 771
 Aantal vrijwilligers
: 70
 Aantal letsels
: 97
o 83 kneuzingen
o 13 wonden
o 1 brandwond

Onze kaderinstructeurs zien het als een
EHBO-er moeite
heeft met het uitvoeren van alles waarvan
het Oranje Kruis vindt
dat je aan moet voldoen.
Indien dit het geval is
dan willen we graag
met de EHBO-er in
gesprek gaan.

De EHBO-vereniging ontvangt van de stichting Winterfeesten een donatie. Deze wordt
gegeven voor de geleverde hulpverlening.
Deze donatie helpt mee de vereniging financieel gezond te houden.
EHBO-CURSUS
In 2018 is er een cursus-EHBO begonnen. Er
zijn 10 cursisten. De cursus wordt gegeven
door Ellen met hulp van enkele andere
EHBO’ers en lotusleden.
De cursisten hopen begin februari 2019 examen doen.

Over de inzet die iemand nog voor de EHBO
kan doen, het welkom zijn op de lessen, maar
geen officieel EHBO diploma meer, tenminste
voor de vaardigheden. Maar wel een enorme
kennis en ervaring waarvan nieuwe EHBOers kunnen profiteren.

De cursisten worden alvast veel succes gewenst met hun examen.
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HULPVERLENING

RESTERENDE PROGRAMMA

De hulpverlening door de vrijwilligers in onze
vereniging loopt goed maar het kan altijd beter.
Wij als bestuur en werkgroep hulpverlening
willen graag weten wat er verbeterd kan worden. Denk hierbij onder andere aan:
 De manier van organiseren.
 De verband- en hulpmiddelen die ter
beschikking worden gesteld.
 De herkenbaarheid van de EHBO.

Blok 3:
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

morgen
middag
avond
avond

23-01-2019
31-01-2019
05-02-2019
06-02-2019

Blok 4:
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

avond
avond
morgen
avond
morgen
middag
avond
avond

28-02-2019
12-03-2019
13-03-2019
18-03-2019
20-03-2019
28-03-2019
02-04-2019
03-04-2019

NUMMERHERKENNING
Op het moment dat men bij een evenement
betrokken is bij de hulpverlening bestaat de
kans dat men moet bellen. Dit kan bv naar de
ouders van een kind zijn. Als men niet wil dat
die ouders jouw telefoonnummer te zien krijgen dan kan men voordat men naar de hulpverlening gaat de nummerherkenning van de
telefoon uitzetten. Ook is het mogelijk om
voor het nummer dat men bellen moet #31#
te zetten. De nummerherkenning staat nu
voor één keer uit.

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 21-02-2019
Aanvang 19.45 uur
Mocht men het programma niet meer weten
dan is deze ook terug te vinden op de website van onze vereniging www.ehboreusel.nl.
Op de website is ook andere informatie te
vinden.

WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS
AED
Zoals velen al weten heeft onze vereniging
van SV de Cirkel een AED geschonken gekregen. De vereniging SV de Cirkel is een
vereniging die diverse evenementen organiseert. Het geld dat daarmee verdiend wordt,
wordt geschonken aan
een goed doel. In 2018
was de EHBO-vereniging
Reusel het goede doel. Wij
zijn SV de Cirkel veel dank
verschuldigd.

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van
een verenigingslid moeten zo snel mogelijk
doorgegeven worden.
De gegevens die vooral
worden vergeten zijn
het telefoonnummer en
het emailadres.
Wijzigingen kan men doorgeven bij het secretariaat zowel telefonisch 0497-642032 maar
het liefst via email info@ehboreusel.nl.

De AED zal ingezet worden bij evenementen
en buiten dat zal de AED in een kast op de
Voorste Heikant 12 aan de schuur komen te
hangen.
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SECRETARIAAT / CORRESPONDENTIEADRES
Leo Barten  0497-642032
Den Drink 29, 5541 AW Reusel
E-mail: info@ehboreusel.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGEMEEN

BESTUUR

Rabobank De Kempen-West
Iban NL34 RABO 0 14.34.03.273

Gerry Dirks
Meidoorn 4, 5541 GA Reusel
E-mail: gerry@ehboreusel.nl

voorzitter
 0497-642850

Leo Barten
Den Drink 29, 5541 AW Reusel
E-mail: leo@ehboreusel..nl

secretaris
 0497-642032

Kamer van Koophandel te Eindhoven 40236528

Ellen Sanders
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel
E-mail: ellen@ehboreusel.nl

penningmeester
 0497-641655

WEBSITE

Miranda Janssen
Plonderijen 23, 5541 TA Reusel
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl

bestuurslid
 0497-642090

Cindy de Laat
Den Deel 6, 5541TD Reusel
E-mail: Cindy@ehboreusel.nl

bestuurslid
 0497-641641

Contributie per jaar € 17, Deze wordt verhoogd met de CBS-index.
Relatiecode Oranje Kruis 105505

www.ehboreusel.nl
E-mail: info@ehboreusel.nl

HULPVERLENING
E-mail: hulpverlening@ehboreusel.nl

VERBANDMEESTER

INSTRUCTEURS

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

Leo Barten
Den Drink 29, 5541 AW Reusel
Eerste hulp

 0497-642032

Ellen Sanders
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel
Eerste hulp

 0497-641655

ZAALACCOMMODATIE
Cultureel Centrum De Kei,
Kerkplein 69, 5541 KB Reusel

Johan Cremers
Zeegstraat 12, 5541 EG Reusel
Eerste hulp

 0497-641484
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