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Van de voorzitter
2020 was een jaar dat iedereen weer zeer snel zal
willen vergeten. Ik hoop dat jullie de afgelopen
maanden in goede gezondheid door zijn gekomen,
belangrijk is dat dit ook zo blijft.
En hoewel de geplande herhalingslessen geen
doorgang konden vinden is er wel degelijk goed
gebruik gemaakt van de e-learning HH EHBO met
daarbij de 2 oefenavonden. Toch een super mooi
voorbeeld dat we door de digitale EHBO training
toch verder kunnen. Hierover straks meer. Door
Convid-19 kon de jaarvergadering van april niet
doorgaan, deze hebben we gehouden op 1 oktober
j.l. een gedeelte van het verslag vindt je verderop
in deze nieuwsbrief.
De Convid19 heeft een behoorlijk gat geslagen in
de bankrekening van onze vereniging. Geen
inkomsten van cursussen en evenementen geen
verhuur aan derden, een defecte CV ketel en
koffiezetapparaat en het bezoek van een steenmarter op zolder, kortom we hebben nu al een tekort
van ruim € 13.500,00.
Wij krijgen van niemand subsidie, meld u zich
a.u.b. om in 2021 te helpen collecteren.
Rest mij jullie allen prettige feestdagen en een
gezond 2021 te wensen.
Stay safe!! Toon Knippenborg

Vrijwilligersdag 2020
Van de KNV EHBO:
Samen maken we de Koninklijke EHBO. We
zeggen DANK JE WEL voor je inzet in 2020.
Daarbij hebben we voor jou een cadeautje: de
decemberkalender. Je kunt tot en met het einde
van het jaar elke dag een cadeautje uitpakken. De
kalender vind je hier :
www.nlvoorelkaar.nl/december-kalender.

Beknopt jaarverslag 2019
Opening vergadering:
Graag wil ik even kort stilstaan bij de leden
familieleden die ons het afgelopen jaar ontvallen
zijn.
Op 26 februari ontvingen wij het bericht dat oudbestuurslid en erelid mevrouw Ehbel - Zandbergen op 92-jarige leeftijd is overleden en hebben
we op 18 januari een bericht van overlijden
ontvangen van mevrouw Meijerink, de vrouw van
Stephen, een gewaardeerd lid van onze vereniging.
Notulen van de jaarvergadering 2019:
De notulen van de jaarvergadering 2019 liggen
ter inzage op de tafels. De notulen A.L.V. 2019
zijn zonder op of aanmerkingen goed bevonden
door de aanwezige leden.
Mededelingen:
Door de COVID-19 is de jaarvergadering van
april komen te vervallen. Omdat wij verplicht zijn
een jaarvergadering te houden hebben wij voor
deze kleinschalige opzet gekozen.
Er zijn wel ontwikkelingen en er is nieuws op
andere fronten, zoals de nieuwe statuten en
huishoudelijk regelement, deze liggen ter ondertekening bij de notaris. De Veldnorm Evenementenzorg is ingegaan, de werkgroep heeft geweldig
werk geleverd.
Onze penningmeester Bert van Lienden heeft
aangegeven te stoppen per jaarvergadering 2021,
hierover heeft u allemaal een schrijven ontvangen, helaas is hierop nog geen enkele reactie
binnengekomen.
Helaas is er een te kort aan instructeurs ontstaan,
door persoonlijke omstandigheden zijn er 2
instructeurs afgevallen, Andrea Bouwhuis is
gestopt en Yvonne Heino wil een jaar rust en daar
hebben wij respect voor.
Binnenkant van het gebouw is nodig aan een
opgeknapt toe. Dit is gerealiseerd door een klein
groepje vrijwilligers en leden van het bestuur.
Wij zijn hun veel dank verschuldigd hiervoor.
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Bestuursverkiezing:
Terugtredend is Ben Rozema, aftredend is Wim
Guleij (niet herkiesbaar).
Aftredend en herkiesbaar zijn Johan Oude Wesselink (Secretaris) en Frits Koning ter Hege (Herhalingen).
Ben heeft samen met Truus besloten om i.v.m.
met zijn gezondheid het veel minder te maken in
zijn huidige functie van beheerder.
Wij hebben Johan Oude Wesselink bereid gevonden een deel van zijn taken over te nemen.
Wim Guleij heeft aangegeven te willen stoppen
met zijn functie als coördinator evenementenverzorging, deze functie wordt overgenomen door
Rick Klensman en zijn secondanten Jaap Batenburg en Wilco Kruiskamp.
Wij danken Ben en Wim hartelijk voor hun
jarenlange inzet en wensen Rick, als nieuw
bestuurslid van de KNV EHBO Hengelo, veel
succes in zijn nieuwe functie.
Wij feliciteren Johan en Frits en danken hun dat
zij zich wederom beschikbaar hebben gesteld als
bestuurslid voor de komende 3 jaar.
Huldiging Jubilarissen en afscheid nemen
Er zijn dit jaar 8 jubilarissen en 1 bestuurslid
waarvan wij afscheid nemen binnen onze EHBOafdeling. Afscheid van Wim Guleij.
25 jaar:
Mevr. Campschreur-Nalec, mevr. Morsink, mevr.
Loonen, mevr. Raaphorst-Gerts, mevr. HanstedeRolf, dhr. H. Drogt 35 jaar:
Mevr. BroekmanDijksma 40 jaar:
Dhr. Rozema
Plannen voor 2020:
Het invullen van de vrijgekomen vacatures
E-learning opzetten ivm COVID-19
Hiermee zijn we in een vergevorderd stadium,
er moeten nog enkele lessen binnen komen.
Zijn deze binnen dan zal de E-learnig herhalingslessen vanaf eind Oktober 2020 van start
gaan.

Herhalingslessen seizoen 2020 - 2021
Na veel, heel veel overleg met diverse verenigingen en hoofdbestuur heeft de EHBO-Hengelo
besloten om de competenties te toetsen via
elearning en 2 herhalingslessen. Dit houdt in dat u
de theorie per E-mail ontvangt en binnen bepaalde tijd moet invullen en afsluiten. U ziet direct de
uitslag en krijgt feed back. Voor de praktijklessen
wordt u gevraagd 2 x 1 uur naar de Spil te komen,
1e avond voor de reanimatie de 2e avond voor
behandeling van letsels.
Er zijn 2 groepen per avond van maximaal 12
cursisten.
Het kan voorkomen dat u voor de praktijklessen
op een andere avond wordt ingedeeld dan u
gewend bent. Dit komt door het aantal beschikbare plaatsen per avond.
Wij denken hiermee een zeer goede oplossing te
hebben gevonden zodat u competent blijft en uw
diploma verlengd wordt.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Blok 2
6 t/m 10

Een ieder wordt door onze coördinator herhalingen, Frits Koning ter Hege, ingedeeld op een
nader te bepalen datum en persoonlijk uitgenodigd. De data zijn afhankelijk van de duur
van de lock down.
Steenmarter op zolder
Door de dames van de schoonmaak werd gemeld
dat er maden in de toiletten lagen en dat het er
vreselijk stonk. Het DB heeft onderzoek gedaan,
de rommel opgeruimd maar geen marter aangetroffen. Enkele dagen later trof Johan dit kadaver
aan. Gelukkig is de stank weg maar moeten er
nog wel nieuwe plafondplaten geplaatst worden.
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E-Learning
Door de COVID-19 heeft de KNV EHBOHengelo op 14-08-2020 besloten een e- learning
herhaling Eerst Hulpverlener te maken. Er wordt
overleg gepleegd met Rick Klensman en er wordt
afgesproken dat Rick samen met Henriette Oude
Wesselink zich hierin gaan verdiepen. Na een
avond brainstormen is het concept E-learning
geboren. Deze E-learning is gebaseerd op open
software, waarbij de vragen zijn ontwikkeld door
instructeurs van de KNV EHBO Afdeling Hengelo. Omdat door de COVID-19 veel EHBO
afdelingen de herhalingslessen zoveel mogelijk
willen beperken om risico’s en hoge kosten te
vermijden, door meer lesavonden met minder
cursisten te moeten geven. heeft de KNV EHBOHengelo besloten een e-learning herhaling Eerst
Hulpverlener te maken. De kosten worden
hierdoor beperkt door maar 2 lesavonden te
hoeven geven. Het bestuur van de KNV EHBO
heeft ons gevraagd of wij deze E- learning ook
voor de hele KNV beschikbaar willen stellen.
Hierop hebben wij positief geantwoord.
Het is natuurlijk wel zo: EHBO is doen en je
kunt het niet leren door alleen maar een
e-learning module te maken, maar je kunt
deze cursus perfect gebruiken voor het opfrissen / bijscholen van de theorie!
Inhoud e-learning Herhaling EHBO.

Een e-learning module volg je vanachter de
computer, je tablet of op je mobiele telefoon.
Vanuit je luie stoel, op je werk en wanneer het
jou uitkomt! Ideaal dus wanneer je een druk bezet
persoon bent. Een groot voordeel is ook dat je het
in je eigen tempo kunt doen. Je moet wel de
module waaraan je begonnen bent afmaken en de
volgende dag verder gaan met de volgende
module. Let wel op de einddatum.
Hoe werkt de e-learning Herhaling EHBO?

Deze E-learning cursus is bedoeld voor iedereen die in staat is zelfstandig te studeren en
maar kort tijd kan of wil besteden aan de
praktijk. Het is de bedoeling de e-learning
cursus HH EHBO te volgen. Na de aanmelding
krijg je dan ook per e-mail alle informatie die
nodig is om in te loggen en de cursus te

volgen. Daarna krijgt men bij ons een uitnodiging om een praktijkles en een reanimatie/AED
les te volgen. Zo is men competent en kan het
diploma verlengt worden.
Je hoeft niet veel van computers te weten om de
e-learning cursus te volgen.
Tijdsduur van de e-learning Herhaling EHBO

Gemiddeld is men 3 tot 6 uur bezig met de elearning cursus. Je hebt gedurende 2 maanden
nadat de account is ontvangen de tijd om de
cursus af te ronden. Je kunt zo vaak inloggen als
je wilt, zelfs de modules een keer opnieuw doen.
Wel de gestarte module afmaken anders vervalt
het ingevulde deel van de module. U krijgt na het
voltooien van elke module feed back en kunt u
zien welke antwoorden juist of onjuist zijn
ingevuld. Heb je de e-learning goed afgerond dan
kun je een certificaat downloaden. Het hoofdbestuur van de KNV EHBO heeft deze e-learning
getoetst en vindt de kwaliteit zeer goed, de prijs
vindt men een keurig bedrag, laag genoeg om te
laten zien dat het niet commercieel is en passen
bij de kwaliteit van de cursus. De reacties uit het
land zijn lovend en erg positief.
Na diverse tests is op Zondag 18-10-2020 om
0.15 uur onze e-learning online gegaan. Naast
deze E-learning hebben de cursisten 2 avonden
voor hun praktijkoefeningen. Rond 15.30 uur
zondag 18-10-2020 is de eerste melding binnen
gekomen dat er een cursist de E-learning had
afgerond.
De heer Erik Hoekman is de eerste cursist die een
competentie verklaring heeft ontvangen via het
certificaat welke aan onze E-learning is gekoppeld.

Met dank aan allen personen die het mogelijk
hebben gemaakt deze E-learning tot stand te
brengen.
Inmiddels heeft deze cursus al bij diverse
EHBO verenigingen haar intrede gedaan en de
beoordelingen zijn allemaal positief.
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EHBO inzet tijdens de COVID-19
De KNV EHBO-Hengelo is benaderd door de
GGD Twente om samen een Corona teststraat te
bemannen. Er is op landelijk niveau met de KNV
EHBO gesproken en er is een samenwerking
aangegaan, in diverse teststraten wordt u geholpen door EHBO-ers van de KNV EHBO. In
Hengelo hebben zich 15 vrijwilligers aangemeld,
zij kregen een training over bemonsteren, hygiëne
en het werken met de persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Ook word je als medewerker
de eerste twee weken gecoacht in de teststraat.
Bemonsteraars hebben bijzondere ontmoetingen,
kunnen veel informatie geven, voeren de handeling (paar seconden werk) uit, en doen nog een
stukje administratie. Het is een sociale taak, er is
zeker 2 minuten per persoon om aandacht aan te
besteden en veel mensen die naar de teststraat
komen, hebben dat momentje aandacht ook
'nodig'. Het werk in de teststraat is veilig voor
degene die dat doet, omdat hij gebruik maakt van
beschermende middelen en in de training geleerd
heeft om hiermee op de juiste manier om te gaan.
Er is nog geen enkele besmetting opgelopen in de
teststraten in Nederland, dus dat is heel positief,
en anders zouden we ook niet vragen om je eigen
veiligheid op het spel te zetten (regel 1 van de
EHBO). Tevens komen er vragen of we kunnen
helpen zoeken naar EHBO'ers die willen temperaturen bij bedrijven in de regio. Ook hiervoor zal
er eerst een opleiding plaatsvinden.

dat ik nog kan genieten van een redelijk goede
gezondheid. Maar de leeftijd was voor mij de
belangrijkste reden om de functie ter beschikking
te stellen. Zou ik namelijk mij herkiesbaar stellen
dan ben ik weer voor drie jaar in functie en zou ik
tegen de 80 jaar aanlopen.
Samen met de andere bestuursleden zijn wij op
zoek gegaan naar een opvolger met als achterliggende gedachte dat wij dan nog een geruime tijd
de opvolger konden inwerken. Het is echter nog
niet gelukt iemand te vinden die bereid is deze
functie op zich te nemen. We hebben nog een
paar maanden en wij hopen iemand in die tijd te
vinden. De vereniging zonder een functionerende
penningmeester is nou niet bepaald wenselijk.
Is er nu echt geen lid binnen de vereniging die
zich beschikbaar kan/wilt stellen? Informatie is te
verkrijgen bij Toon Knippenborg of bij mijzelf.
Tijdens de uitgestelde jaarvergadering (coronaperikelen) is de financiële problematiek door het
wegvallen van cursussen en evenementen aan de
orde gesteld. Dat heeft dus de vereniging een
behoorlijke financiële tik gegeven.
De vergadering is er toen mee akkoord gegaan
dat met ingang van 1 januari 2021 de contributie
verhoogd mocht worden. Het was dus € 30,00 en
wordt nu € 35,00. Diegene die een machtiging
heeft gegeven om de contributie te mogen incasseren zal rond 1 maart het bedrag van de rekening
afgeschreven zien worden. Alle andere leden
zullen van mij weer een factuur ontvangen.
Graag wil ik nog wel vermelden dat wij door de
inzet van een aantal spontane aanmeldingen (ook
zelfs van iemand van buiten de vereniging) toch
nog een aardig bedrag voor de collecte hebben
binnengekregen. Het is wel jammer dat, ondanks
mijn persoonlijke brief, er slechts 11 leden van de
vereniging hebben gecollecteerd. Uiteraard is en
blijft het vrijwilligerswerk. Volgend jaar hopen
wij op een groter aantal personen die de vereniging willen ondersteunen.

Van de penningmeester
Zoals u allen heeft kunnen lezen in eerdere
nieuwsbrieven zal ik tijdens de volgende jaarvergadering in april 2021 mijn functie als penningmeester neerleggen. Ik mag mij gelukkig prijzen
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