EHBO AFDELING GORINCHEM
JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2012 - 2013
Beginnerscursus:
Ook dit jaar zijn er weer twee beginnersgroepen met cursisten opgeleid tot Eerste Hulp
Verlener. In december 2012 hebben 8 cursisten van de versnelde EHBO cursus examen
gedaan en in januari 2013 hebben 7 cursisten van de reguliere EHBO cursus examen gedaan.
Alle cursisten zijn geslaagd. De diploma uitreikingen hebben inmiddels plaats gevonden.
Van de 15 geslaagde kandidaten zijn er 10 lid geworden van de vereniging.
De versnelde cursus werd gegeven door Dhr. Aart Verschoor. De reguliere cursus werd
gegeven door Dhr. Jan Vos met als vaste begeleider Dhr. Dedde van der Werff.
Bij voldoende aanmeldingen zullen er in september weer twee groepen starten.
Herhalingscursus:
Het seizoen werd begonnen met een spectaculaire opening onder leiding van Dhr. Leen Bijl
en de Luchtmobiele Brigade.
Voor de gevorderden zijn er dit seizoen weer 7 herhalingslessen georganiseerd. Men kon
kiezen uit 2 cursusavonden. De dinsdagavonden werden verzorgd door Dhr. Aart Verschoor
en de donderdagavonden werden verzorgd door Dhr. Leen Bijl. Daarnaast waren er twee
groepen voor de dagherhaling gegeven door Dhr. Aart Verschoor. De verwachting is dat er
het komende seizoen weer 2 groepen de dag herhaling gaan volgen. Helaas gaat Dhr. Leen
Bijl om gezondheids redenen stoppen als instructeur. Hij is op zijn laatste cursusavond
enorm in de bloemetjes gezet.
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de herhalingsles reanimatie & AED. Dit is een
verplichte herhalingsles. Deze herhalingsles hebt u nodig om uw diploma geldig te houden.
Uw diploma wordt niet verlengt als u deze les niet bijwoont.
De verlengde diploma’s van april 2013 zijn nog niet binnen, deze zijn al wel aangevraagd.
Leden:
Het ledenaantal is ook dit jaar stabiel gebleven, wij hebben nu 103 leden.
Lotus:
Dit jaar konden we een beroep doen op de lotussen: Joep en Henk. Henk is nog bezig met de
lotus-opleiding maar neemt al een groot deel van het lotuswerk voor zijn rekening.
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Bestuur:
Er zijn 4 openstaande functies binnen het bestuur. Het gaat om de functie van
Penningmeester, Commissaris Evenementen, een Notulist en een Algemeen Bestuurslid. Het
is tot nu toe niet gelukt om deze in te vullen.
Evenementen:
Het afgelopen seizoen hebben we gepost bij een flink aantal evenementen o.a.:














S.V. Voetbal Lingewijk
GJS Voetbal Dalem (dames)
Jazz festival – centrum
Poort 6 loop - Typhoon
Besloten bierfeest – Buiten de Waterpoort
Crossloop - Arkel
Jazz Festival
Tribute to the Cats
Santa Run
Oud en Nieuw feest
Clubkampioenschappen OKK
Familiedagen – Evenementenhal
Hockeytoernooi

Mededeling e-mail en website:
Het overgrote deel van de correspondentie met de leden vindt plaats per email. Er zijn nog
enkele leden die niet in het bezit zijn van een email-adres of waarvan het email-adres niet
juist is. Aan die leden wordt het komende seizoen € 1,50 in rekening gebracht voor de
verzendkosten.
Er wordt hard gewerkt aan de website door een student, met toestemming van school als
onderdeel van zijn maatschappelijke stage. Binnenkort zal deze online zijn.
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Dankbetuiging
Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken. Voor het komende jaar
staan al weer een aantal evenementen gepland, uiteraard hopen we weer op een actief jaar.
Daarom een oproep aan alle leden om zich aan te sluiten bij de groep actieve posters. Voor
de evenementen kunt u zich aanmelden per email of via de website, en leden die een EHBOtas nodig hebben kunnen kontact opnemen met Dhr. Arnold Voorwerk. Graag ook uw
aandacht voor de EHBO kast in het Gasthuis. Arnold heeft er heel veel tijd in gestoken om
deze grondig op te ruimen en opnieuw in te delen.
Lezing:
De lezing van vanavond wordt verzorgd door Mevrouw Scheltema van de Hersenstichting.
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