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Het seizoen 2018 – 2019 is weer voorbij. De 
voorbereidingen voor het volgend seizoen 
zijn weer in volle gang. 
 
Het bestuur bedankt iedereen voor hun inzet 
en de fijne samenwerking en hoopt volgend 
seizoen jullie weer in goede gezondheid te 
kunnen zien. 
 
Het bestuur wenst iedereen een 
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VERSLAG JAARVERGADERING 2019 

 
De vergadering werd gehouden op donder-
dag 21 februari 2019 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 hadden 
afgemeld. Hierna hield ze één minuut stilte 
voor de personen die ons ontvallen zijn. 
Vervolgens besprak ze de agenda van de 
vergadering. 
 
Jaarverslag 2018 door de secretaris 

De secretaris gaf de meest in het oog sprin-
gende zaken van het jaar 2018 aan. Al deze 
zaken waren verwoord in het jaarverslag over 
2018. Met name werd genoemd de AVG. De-
ze is op 25 mei 2018 ingegaan. Er waren 
geen vragen vanuit de vergadering 
 
Jaarverslag 2018 door de penningmeester 
De penningmeester gaf aan dat er diverse 
nieuwe zaken waren aangeschaft. Onder an-
dere een vlag, een AED-kast, nieuwe laptop 
en AED-trainer en pads. De nieuwe AED 
hangt op de Voorste Heikant bij Jan en Corry 
Goorman. Er waren geen vragen vanuit de 
vergadering. 
 
Verslag kascontrolecommissie 

Bella Dierckx die lid was van de kascommis-
sie gaf aan dat de boeken bij de penning-
meester er goed uitzagen en dat er geen bij-
zonderheden waren te melden. Bella vroeg 
om een applaus voor de kwaliteit bij de pen-
ningmeester. 
 
Verkiezing lid kascontrolecommissie  
Ruud van Hoof en Marjan Giezen melden 
zich om lid te worden van de kascommissie. 
Ruud van Hoof werd gekozen tot lid van de 
kascommissie. 
 
 
 

Mededelingen voorzitter  
De voorzitter dankte alle leden voor hun inzet 
in het afgelopen jaar. 
Dit jaar waren er 3 personen die hun 50 jarig 
jubileum vierden. Zij kregen een receptie 
aangeboden op zaterdag 30 maart 2019. Ie-
dereen was uitgenodigd. 
 
Vaststelling contributie 

De contributie werd verhoogd met de consu-
mentenindex en het bedrag werd € 17,34. Dit 
wordt afgerond op € 17,00. 
 
Begroting 2018 
De penningmeester gaf uitleg over de begro-
ting over 2019. Er waren vanuit de vergade-
ring geen vragen. 
 
Bestuursverkiezing 

Cindy de Laat was aftredend maar herkies-
baar. Het bestuur stelde voor om Cindy te 
kiezen. Per acclamatie werd Cindy door de 
vergadering gekozen. 
Ellen de vicevoorzitter nam het woord. Zij ver-
telde dat Gerry Dirks aftredend was maar niet 
herkiesbaar. Gerry vertelde dat ze met veel 
plezier in het bestuur had gezeten en dat ze 
had genoten dat ze iets had kunnen toevoe-
gen aan het bestuur en de vereniging. Ellen 
bedankte Gerry met een heel groot dank-je-
wel. Ook vertelde Ellen dat in een select ge-
zelschap van Gerry afscheid was genomen. 
Gerry gaf hierna de voorzittershamer aan El-
len. 
Gerry blijft haar taak als voorzitter nog doen 
tot en met de receptie van de jubilarissen op 
30 maart 2019. 
 
Rondvraag 

Kees Lavrijsen vroeg waarom er geen foto 
meer op het diploma zat. Het antwoord was 
dat dat het beleid van het Oranje Kruis was. 
 
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 de ju-
bilarissen gegeven. 
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Jubilarissen 
12 ½ jaar 
 Bart Dirkx 
 Harm Huijbregts 
 Ruud Roymans 
 Bas Worm 
 Emile Wouters 
 Gerwen Wouters 
25 jaar 
 Anja Hendriks 
 José van Kemenade 
 Arie Schoofs 
40 jaar 
 Toos Goverde 
 Bart Lauwers 
 
De jubilarissen van 12 ½ jaar en 25 jaar kre-
gen een enveloppe met een bos bloemen. De 
jubilarissen van 40 jaar kregen een bronzen 
beeldje genaamd ‘de helpende’. 
 

Receptie 30 maart 2019 
Dit jaar waren er 3 personen die hun 50 jarig 
jubileum vierden. Zij kregen een receptie 
aangeboden in het cultureel centrum de Kei 
te Reusel. De jubilarissen waren Ria van 
Laarhoven, Nel Heesters en Harry van Ge-
stel. De receptie werd druk bezocht en het 
was een gezellig boel. De jubilarissen werden 
door de aftredend voorzitter in het zonnetje 
gezet. Arie Schoofs deed ook nog een duit in 
het zakje en had een buut gemaakt over de 
EHBO. Het was een gezellige boel en er 
werd veel gelachen. Zover bekend was ie-
dereen tevreden. 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Het is een dringend verzoek om de persoon-
lijke gegevens die veranderen ook door te 
geven aan het secretariaat. Denk hierbij aan 
het huisadres, het emailadres, het bankreke-
ningnummer of de banknaam, enzovoorts. 
Met de goede gegevens kunnen we de juiste 
informatie op de juiste plaats laten komen. 

Op de presentielijst van de lessen 
moeten de veranderingen niet ver-
meld worden. Graag de gegevens per 
email doorgeven. 

 

CURSUS 

 
In het seizoen 2018-2019 is er een cursus 
EHBO gegeven aan een groep enthousiaste 
cursisten. In februari 2019 werd er examen 
gedaan en de 9 cursisten slaagden met vlag 
en wimpel. Een prachtig resultaat. Alle ge-
slaagden werden lid van de EHBO-vereniging 
Reusel. 
 

 
In het aankomende seizoen willen we bij vol-
doende belangstelling een EHBO-cursus or-
ganiseren. Indien er personen zijn die de cur-
sus willen volgen kunnen ze zich nu al aan-
melden. Dit kan via info@ehboreusel.nl. Bij 
de bestuursleden kan je terecht voor informa-
tie. 
 
Er zijn zorgverzekeraars (een deel van) de 
kosten van EHBO-cursussen vergoeden. Dit 
moet u zelf even navragen.  
 
 
 

JEUGDEHBO 
 

Het afgelopen seizoen is er EHBO-les gege-
ven aan de jeugd op twee 
scholen namelijk de Leilin-
de en de Torelaar in Reu-
sel. Alle cursisten slaag-
den. 
 

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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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
 

 
 
Onze vereniging is 
weer een EHBO’er 
rijker die een konin-
klijke onderscheiding 
heeft gekregen. Op 
26 april 2019 heeft 
Lenie Laarakker een 
koninklijke onder-

scheiding mogen ontvangen voor haar werk 
als vrijwilliger. Lenie en natuurlijk ook Jos van 
harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 

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. 
 
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 hulpverle-
ning kunnen via email hulpver-
lening@ehboreusel.nl aange-
vraagd worden bij het secreta-

riaat. Daarna gaat de werkgroep er mee aan 
de slag. 
 
 
 
 

MOTORCROSSVERENING DE WIELE-
WAAL 
 

 
 
Bij het motorcrossen zijn ook altijd veel 
EHBO’ers nodig. De motorcrossvereniging 
heeft ‘eigen’ EHBO’ers die de hulpverlening 
doen bij het crossen. Maar ook daar is er een 
verloop van EHBO’ers. 
De motorcrossvereniging vraagt nu of er nog 
EHBO’ers zijn die hun willen helpen. Er zal 
goed voor de EHBO’ers gezorgd worden en 
er is een financiële tegemoetkoming. 
 
Indien met interesse heeft kan men zich 
aanmelden bij: 
 

Sam van de Voort 
Bestuur MC de Wielewaal Reusel 

 
Email: 

samvandevoort485honda@hotmail.com 
 
 
 

INSCHRIJFAVONDEN 
 

Op woensdag 4 september en donderdag 5  
september 2019 zijn er weer inschrijfavonden 
voor de lessen van het seizoen 2019 - 2020. 
Aan de structuur van de lessen is niets ver-
anderd. 
Noteer alvast deze datums. De volgorde van 
inschrijven is eerst de inschrijfavonden in de 
Kei en daarna vervolgens kan het per email. 
  

mailto:hulpverlening@ehboreusel.nl
mailto:hulpverlening@ehboreusel.nl
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Andere ziekten door teken en co-
infecties 
 
Teken kunnen verschillende ziekteverwek-
kers bij zich dragen die kunnen worden over-
gebracht naar de mens. 
 
De bekendste teken-overdraagbare ziekte in 
Nederland is de ziekte van Lyme. 
 

 
 
Een van de andere ziekteverwekkers die door 
teken overgedragen kan worden is het Tick-
borne encephalitis virus (TBE virus). Dit virus 
kan voorkomen bij zowel kleine als grote wil-
de zoogdieren zoals wilde knaagdieren (mui-
zen, eekhoorn), reeën en schapen. Door een 
beet van een besmette teek of via het drinken 
van rauwe melk van besmette dieren, kan het 
virus overgaan op de mens. Hoewel teken-
encefalitis vaak zonder ziekteverschijnselen 

verloopt, kan het virus ook het centrale ze-
nuwstelsel aantasten en een ontsteking aan 
hersenvliezen of hersenen veroorzaken. 
TBEV is bekend in Centraal Europa, en is re-
cent voor het eerst aangetoond bij teken in 
Nederland. Samen met andere organisaties 
onderzoekt het RIVM de verspreiding van het 
TBE-virus en hoe groot het risico is om in 
Nederland teken-encefalitis op te lopen. 
 
  
 
Andere tekenoverdraagbare ziekteverwek-
kers die gevonden worden in teken in Neder-
land zijn Anaplasma phagocytophilum, Borre-
lia miyamotoi, Neoehrlichia mikurensis, Ba-
besia en Rickettsia soorten. Van deze teken-
overdraagbare ziekten is nog onduidelijk of 
en hoe vaak deze bij mensen voorkomen in 
Nederland. We weten wel dat 30 procent van 
de teken één of meer van deze ziektever-
wekkers bij zich draagt. Nog onbekend is of 
co-infecties van Lymeziekte en andere te-
kenbeetziekten ernstiger verlopen. 
 
 
Info: Tekenradar 
 
 

 

  

Voorkom een tekenbeet 
 

 Controleer altijd uw kleding en lichaam op teken als u op 
plekken bent geweest waar teken voorkomen. 

 Vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Blijf zo-
veel mogelijk op de paden en bedek de huid goed. 
Draag bijvoorbeeld dichte schoenen, lange mouwen, een 
lange broek en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

 Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind. Laat kin-
deren een pet dragen als extra bescherming. 

 Gaat u naar een gebied waar veel teken voorkomen, dan 
kunt u de huid insmeren met een insectenwerend mid-
del. Voor niet zwangere volwassenen mag er maximaal 
50% DEET in het middel zitten, voor kinderen onder de 2 
jaar maximaal 30%. Lees de aanwijzing op de verpak-
king. 
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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 
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 
 

Ellen Sanders   waarnemend 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl voorzitter 
 
 
Leo Barten   secretaris 
E-mail: leo@ehboreusel..nl 
 
 
Ellen Sanders   penningmeester 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
 
Cindy de Laat   bestuurslid 
E-mail: Cindy@ehboreusel.nl 
 
 
Miranda Janssen   bestuurslid 
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTEURS 
 
Leo Barten 
E-mail: leo@ehboreusel..nl 
 
 
Ellen Sanders 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
 
Johan Cremers 
E-mail: johan@ehboreusel.nl 
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