EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 8 okt 2019
Vergaderlocatie:
Aanvangstijd:
Aanwezig:
Afwezig:

Vredevorstkerk Beverwijk
19:30u
Bestuur: Ger van der Vis, Rita Edens, Loes van Soest,
Leanne Riteco-Alberink (notulen), 23 leden
Arnoud Sanderse (m.k.), 20 leden

Aanvangstijd:

19:30 uur

1) Opening:
Voorstellen van de 2 aanwezige nieuwe leden aan leden en bestuur.
2) Ingekomen stukken en mededelingen: geen
3) Concept Notulen Algemene Leden Vergadering 9 oktober 2018:
Notulen zijn vastgesteld zonder wijzigingen.
4) Verslag secretaris 1 augustus 2018 - 31 juli 2019:
Er zijn minder evenementen dan vorig jaar geweest waar assistentie gevraagd is van onze
vereniging.
28 oktober 2019 start een nieuwe beginnerscursus. Hier zijn nu drie aanmeldingen voor.
Om te kunnen starten moeten dat er acht worden. Eventuele nieuwe aanmeldingen graag
z.s.m. melden bij secretariaat (info@ehboheemskerk.nl).
5) Verslag van de penningmeester verenigingsjaar 1 augustus 2018 - 31 juli 2019:
De voorzitter licht de financiële stukken toe. De penningmeester kon niet bij de ALV
aanwezig zijn. Vragen achteraf naar aanleiding van de stukken kunnen naar
penningmeester@ehboheemskerk.nl gemaild worden.
6) Verslag van de kascommissie verenigingsjaar 1 augustus 2018 - 31 juli 2019:
2 Leden hebben de kascontrole gedaan en verlenen decharge aan het bestuur.
7) Financiële reserve en toelichting voorstel contributieverhoging m.i.v. 2020-2021:
Zoals te zien is in de financiële stukken, is er door het bestuur geïnvesteerd in nieuw
materiaal. Hiermee wordt er ingeteerd op de financiële reserves. Tijdens evenementen
worden de eisen steeds strenger. Dit zijn echter wel goede inkomsten voor de vereniging.
Om goed assistentie te kunnen verlenen en te voldoen aan de eisen zijn bijvoorbeeld
recent portofoons aangeschaft voor onder andere de Marquetteloop. De komende jaren zal
er nog verder geïnvesteerd moeten worden in nieuwe materiaal (nog een set portofoons
erbij) en bijvoorbeeld kleding en een vlag/banner om beter zichtbaar te zijn op
evenementen.
Het afgelopen jaar heeft de penningmeester alle inkomsten en uitgaven goed
geïnventariseerd. Er kwamen dit jaar nog facturen naar boven van vorig jaar die nog
betaald moesten worden. Daardoor is de begroting niet sluitend gebleken. Een lid vraagt
zich af of dat komend jaar ook nog het geval zal gaan zijn. Het bestuur verwacht dat dit
niet.
Nu alle inkomsten en uitgaven goed in kaart gebracht zijn, blijkt de verhouding niet
sluitend te zijn. Zeker als er een evenement af valt, zoals afgelopen jaar het geval was, is
de contributie niet toereikend om uit de kosten te komen. Er wordt dan ook voorgesteld om
de contributie vanaf seizoen 2020-2021 te verhogen naar €37,50. Hierbij kan een korting
van €2,50 worden verkregen als men kiest voor automatische incasso. De automatische
incasso is toegelicht. Dit levert veel tijdswinst op voor de penningmeester en leden
vergeten niet meer te betalen. Dit gaat ook pas komend seizoen in als er ingestemd wordt.
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Leden stemmen in met de contributieverhoging.
8) Stemmen automatische incasso:
Er is meer dan 1/3 van leden aanwezig, waardoor er tot vaststelling kan worden
overgegaan.
-> er is ingestemd met de automatische incasso.
9) Kiezen lid en reserve lid kascontrolecommissie:
# en ## zijn voor dit jaar de kascommissie. ### is reservelid.
De kascommissie zal in de zomer uitgenodigd worden door de penningmeester voor de
controle.
10) Samenstelling bestuur
De voorzitter en algemeen bestuurslid zijn aftredend dit seizoen, maar hebben zich
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich voor en in de vergadering ging tegenkandidaten
gemeld. Beide bestuursleden worden herkozen door de leden voor de komende 3 jaar.
Ger en Rita geven aan beide te gaan stoppen als instructeur over 3 jaar. Instructeurs
inhuren is voor de vereniging duur. Dat zal leiden tot contributieverhoging. Daarom doet
het bestuur een oproep aan de leden: wie wil de instructeursopleiding gaan volgen en Rita
en Ger over 3 jaar opvolgen? Informatie kan ingewonnen bij Rita en Ger.
Ook wordt ter sprake gebracht door de voorzitter dat de vereniging een vereniging is voor
zijn leden, door zijn leden. Er liggen een aantal taken bij het bestuur, die mogelijk ook door
leden in bijvoorbeeld een (tijdelijke) werkgroep zou kunnen worden uitgevoerd, zodat het
bestuur ook meer ontlast wordt. Besproken wordt bijvoorbeeld het bijhouden van de
materialen (ook met het oog op de verzekering, die bij een calamiteit vraagt om een
overzicht van de waarde van de spullen). Ook kan gedacht worden aan een helpende hand
bij de evenementen organisatie, die nu geheel bij Rita ligt. Bij de werkgroep zal een
bestuurslid altijd aansturend zijn.
5 Leden melden zich aan voor de werkgroep.
11) Pauze
12) Bedanken van vrijwilligers, bestuur, instructeurs en lotussen: op 13 oktober 2019 worden
de vrijwilligers bedankt middels een etentje bij Blond. Bestuur, instructeurs en lotussen
worden middels een bos bloemen bedankt voor hun inzet dit jaar. Daarnaast wordt vanaf
dit seizoen de kascommissie ook bedankt middels een lekkere attentie.
13) Rondvraag:
Er is geen rondvraag, maar er ontstaat nog wel een discussie over het grote verschil aan
beschikbare AED’s in Heemskerk e.o. Vorig seizoen zijn een aantal AED’s bij de les gebruikt
om te ervaren dat er verschillen zijn. Er zijn echter nog veel meer varianten in omloop. Die
kunnen niet allemaal meegenomen worden ter demonstratie. Ger verzoekt om het bij hem
of Rita te melden als je ervaring hebt met een bepaald type en weet waar die hangt. Dan
kan daar wel in de les aandacht aan besteed worden middels informatie over dat type.
14) Sluiting van de vergadering
Bespreking lesrooster & intekenen

EHBO vereniging Sint Christophorus
Secretariaat: p/a Pieter acker 83
e-mail: info@ehboheemskerk.nl

Regiobank IBAN NL23RBRB0939687992
1965 SP HEEMSKERK
KvK 34368504

