NOTULEN BESTUURSVERGADERING EHBO VERENIGING GAANDEREN VAN
26 oktober 2021
Vooraf gaande aan de ALV heeft het bestuur een bestuursvergadering gehouden. Aanwezig hierbij
waren de voorzitter Ben Seegers en penningmeester Hans Stienissen. Secretaris Andries Legters
heeft zich afgemeld i.v.m. knieproblemen, komt wel bij de ALV.
Gespreksonderwerpen zijn geweest:
Corona:
Hopelijk gaan nieuwe corona maatregelen niet opnieuw roet in het eten gooien v.w.b. de
herhalingslessen.
Mededelingen:
Dinie Oonk is ernstig ziek en heeft het lidmaatschap opgezegd.
Afmeldingen voor de AVL: Ellen Berghuis, Martine Verheij, Mini Hellinga, Ben Toebes en Mony
Jupitz.
Jubilarissen:
Ben Bosman 10 jaar, Andries Legters 10 jaar, Frits Kuitert 25 jaar, John van Osch 25 jaar en Mark
Westerhof 25 jaar.
Vanuit Rayon: Hoe verder, alleen elkaar zien en info uitwisselen of elkaar ook ondersteunen? O.a. op
bestuursniveau, lessen etc. Onze mening: elke vereniging heeft z’n eigen sores, we hebben te maken
verschillende gemeentes etc. Wel vergaderen maar daar moet het bij blijven.
EHBO pasjes: vanaf 2022 allen nog digitaal, dit i.v.m. kostenbesparing ( € 5,00 per pasje).
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr). Per 1-7-2021 ingegaan. 5 jaar overgangsperiode.
Nat. Bond neemt voortouw over aanpassing statuten. T.z.t. statutenwijziging.
Fusie: De fusie van de Nat. Bond EHBO met de EHBO Limburg en EHBO Noord Brabant is in een
vergevorderd stadium.
Veldnorm Evenementenzorg: Planning invoering is 1-1-2022. Nat. Bond heeft verzocht om 1 jaar
uitstel i.v.m. ontbreken van voldoende evaluatie gegevens en het niet kunnen opleiden van
vrijwilligers door verenigingen i.v.m. de corona maatregelen.
Verklaring omtrent gedrag (VOG): Gratis VOG mogelijk als vereniging is toegelaten tot de regeling.
De Nat. Bond onderzoekt of zij als koepelorganisatie kan worden toegelaten. Wordt vervolgd.
Magazine EHBO Eerste Hulp: kosten € 8,00 per jaar. Belangstelling peilen in ALV.
Verder zijn het huishoudelijk reglement (ongewijzigd) en de contributie (ongewijzigd) aan de orde
geweest.
Alle bovenstaande punten komen ook in de ALV aan de orde.
Gaanderen, 26 oktober 2021, notulist Hans Stienissen.
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