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JAARVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van 
de  76e JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 17 APRIL 2014 
              aanvang 20.00 uur in  "De Spil"  
Willem de Clercqstraat 23 te HENGELO. 
 

AGENDA 
   1.   Opening en welkom door de voorzitter 
   2.   Notulen van de Jaarvergadering 2012 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 

  Aftredend:  Niek Wellink (herkiesbaar) 
                           Hendrik Buonfanti (herkiesbaar) 

8.   Huldiging jubilarissen 
9.   Diploma uitreiking 

  10.  Plannen voor het komende verenigingsjaar 
  11.  Rondvraag   
  12.  Sluiting   
 
Het financiële jaarverslag ligt een half uur vóór 
aanvang van de vergadering ter inzage. 
Met vriendelijke groeten,                
Het bestuur. 
 
 
DIPLOMA UITREIKING 
 
De diploma uitreiking zal ook dit jaar plaatsvin-
den tijdens de jaarvergadering op 17 april a.s. 
De geslaagden worden hierbij uitgenodigd om, 
samen met hun partner, het diploma in ontvangst 
te nemen. 
Nadien wordt de avond onder het genot van een 
hapje en een drankje nog even voort gezet. 
 
 
 

 
 EHBO diploma 
     Een 
 Veilig gevoel 
 
 

Kramp 
 
Hoe herken je kramp? 
Kramp komt heel vaak voor bij sporters. Het kan 
duiden op oververmoeidheid van de spier. Maar 
kan ook ontstaan door verwonding van de spier. 
Bij kramp trekken bepaalde spieren zich voortdu-
rend samen. Kramp komt vaak voor in de 
kuitspier. Voor meer info over kramp:  
http://www.sportzorg.nl/sportblessures/kramp  
 
Voor informatie over sportblessurevrij: 
http://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/121
010_sportblessurevrij_150.pdf  
 

 
VERKEERSREGELAARS 
 
De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo beschikt al 
enkele jaren over verkeersregelaars. Omdat er 
steeds vaker een beroep wordt gedaan op 
verkeersregelaars zijn vanuit Den Haag de regels 
gewijzigd. Iedere verkeersrege-
laar dient in het bezit te zijn 
van een certificaat met foto. 
Dit kan een certificaat voor 1 
evenement zijn maar ook een 
jaarcertificaat. Binnenkort start 
de E-learning training voor 
wederom een jaarcertificaat. 
Wilt u ook verkeersregelaar 
worden? Geef u op bij  
sportverzorging@ehbo-hengelo.nl  

 
BHV Brand, Evacuatie en Communicatie 
 
Veiligheid voor alles. 
Onze vereniging beschikt over een gebruikers-
vergunning, dit houdt in dat ook wanneer een 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik of 
gebruiksmelding nodig is, moet het gebruik van 
het bouwwerk voldoen aan de brandveiligheids-
eisen uit het Bouwbesluit 2012. Wij voldoen hier 
aan. Zeker nu ook 8 barmedewerkers het certifi-
caat BHV Brand, Evacuatie en Communicatie 
hebben behaald. De cursus werd gegeven door 
Elly Warmelink van WAZO Opleidingen. 
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Van de voorzitter 
Het nieuwe jaar 2014 is goed gestart wat EHBO 
cursussen betreft. Wat mij tegenstaat is dat we de 
afgelopen maanden al weer 2 keer bezoek hebben 
gehad van ongenode gasten. De complete kluis is 
met keilbouten en al uit de muur geropt. Wat zat 
er in de kluis: enkele waardepapieren als vergun-
ningen en € 7,00 aan contant geld.  
Er valt bij ons echt NIETS te halen. 
De 76e jaarvergadering staat weer voor de deur, 
wilt u graag weten hoe wij er als vereniging 
voorstaan of welke activiteiten ons nog te 
wachten staan of wat het bestuur u te melden 
heeft, schroom u niet, u bent van harte welkom. 
Ook zijn er nog vacatures die opgevuld moeten 
worden, vindt u het leuk om ons met uw diensten 
te ondersteunen? Tijdens de jaarvergadering 
hoort u er meer over. Ik wil graag iedereen 
hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage in het 
afgelopen jaar. Ik hoop u allen te mogen begroe-
ten op de jaarvergadering van 17 april a.s. 
 
Jeugd EHBO 
Afgelopen periode hebben weer een aantal 
kinderen hun jeugd-EHBO A diploma gehaald of 
zijn er mee bezig. Op de Woolderschool hebben 
13 kinderen hun diploma gehaald o.l.v Esther 
Siethof. Kardinaal Alferinkschool zijn nu 20  
leerlingen  uit groep 7 en 8 bezig. Zij krijgen hun 
lessen van Henriëtte Gieskes. Binnenkort gaat 
Gerdien de Lange op De Triangel nog 13 
kinderen lesgeven. Zo is er weer een groep 
kinderen die in staat zijn om hulp te verlenen 
indien nodig.  
Lijkt het je als EHBO-er leuk om kinderen deze 
vaardigheden bij te brengen, of om te helpen bij 
het afnemen van een examen. 
 
Wilt u ook Jeugd EHBO op een school geven? 
Aanmelden via l.terhorst@ehbo-hengelo.nl  
                  

 

Collecte 2014 
Ook dit jaar mogen wij weer collecteren in 
Hengelo. Het Forza team, dat de regie van ons 
jubileumjaar in handen had, heeft zo goed 
gefunctioneerd dat zij zich spontaan hebben 
gemeld met de mededeling dat zij bereid zijn om 
de organisatie van de  jaarlijkse collecte op zich 
te nemen. Zij verwachten echter wel van onze 
leden dat zij zich hiervoor aanmelden. 
 
   Collecteweek 13 t/m 18 oktober 2014 
 

    
 

 JA,  wij helpen ook mee!! 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 
 
 Nieuwe collectanten gelieve zich te melden via  
 collecte@ehbo-hengelo.nl of  tel: 0629293331 
 
 Wijziging Incassosysteem naar IBAN 
Aan alle leden, 
Velen hebben gelukkig positief gereageerd op 
mijn vraag om een machtiging af te geven 
voor het incasseren van de contributie. 
Om uiteenlopende redenen waren enkele le-
den niet akkoord met incasso en dat moeten 
wij respecteren. 
Om verder misverstand te voorkomen, het 
gaat alleen om het incasseren van de contri-
butie. Anderszins mogen en kunnen wij geen 
bedragen ter incasso aanbieden. 
De eerstvolgende incasso van de contributie 
over 2014 zal medio mei plaatsvinden. Deze 
aankondiging is conform de voorschriften 
van de banken. 
De leden die niet akkoord zijn gegaan zullen 
in mei een factuur ontvangen. 
Ik dank u allen voor de bereidwillige mede-
werking. 
 
Bert van Lienden, penningmeester


