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JAARVERGADERING 

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de JAARVERGADERING op: 

DONDERDAG 16 april 2015 
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 2014 
   3.    Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.    Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.    Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.    Benoeming kascontrolecommissie. 

             7. Bestuursverkiezing * Aftredend zijn:  
         Dhr. H. Buonfanti (we hebben op 31 december j.l. 
                 al afscheid van Hendrik genomen 
 functie secretaris is VACANT 

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. 
 

Wij verwachten u allen te mogen begroeten op onze jaarvergadering 
 

Met vriendelijke groeten,                
Het bestuur. 
 
 

Helpt u ons met het invullen van de vacatures? 
 
 
* Vacature Secretaris 
 
* Vacature Cursus coördinator 
 
* actieve leden om de collecte in goede banen te leiden. 
 
Heeft u interesse laat het ons weten via info@ehbo-hengelo.nl  of neem telefonisch contact op 
met Bert van Lienden tel: 2668374 
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Beheer 
Vlak voor de feestdagen vielen er steeds meer 
lampen uit. Oorzaak was het doorbranden van de 
voorschakelunits in de TL bakken. 
Door snel anticiperen van het bestuur zijn er in 
de laatste werkweek van 2014 nieuwe LED 
panelen gekocht en geleverd. Wim, Hendrik en 
Joris hebben ze geplaatst, zodat we in het nieuwe 
jaar met nieuwe verlichting konden beginnen. 
Geweldige actie mannen.  
 
Mochten er nog leden zijn die belangstelling 
hebben voor oude, nog werkende, TL bakken 
voor op zolder of in de schuur ? meld je dan bij 
Wim Guleij via   w.guleij@ehbo0hengelo.nl  
 
Van de penningmeester 
2014 is weer verleden tijd maar voor mij helaas 
nog niet helemaal. Ik heb namelijk moeite om 
van een aantal leden de contributie te ontvangen. 
Wat is er naar mijn mening aan de hand? Medio 
2014 heb ik aan alle leden een brief gezonden 
waarin ik heb uitgelegd dat de incasso van de 
contributie ging veranderen in verband met het 
invoeren van IBAN bij de banken. Ik heb toen 
aan allen gevraagd of men akkoord wilden gaan 
met het nieuwe incassosysteem door middel van 
het ondertekenen van het nieuwe “vereiste” 
machtigingsformulier. Velen hebben dat ook 
gedaan maar ook waren er leden die daar niet 
mee akkoord konden/wilden gaan. Dat werd door 
hen aangegeven en dat respecteer ik uiteraard. 
Echter, van diverse leden kreeg ik geen enkele 
reactie terug met gevolg dat ik alsnog via een 
bief/factuur moest gaan proberen om de contribu-
tie te innen. Toen bleek bij velen de gedachte te 
leven dat de destijds afgegeven machtiging 
gehandhaafd zou blijven en men dus de nieuwe 
machtiging om die reden maar niet had ingezon-
den. Dan leg ik de onduidelijkheid maar bij 
mijzelf neer want ik was van mening dat de brief 
destijds aan duidelijkheid niets te wensen 
overliet. Daarom leg ik u nogmaals uit wat de 
bedoeling is van het nieuwe incassosysteem. Wij 
zijn verplicht om een getekende machtiging te 
kunnen overleggen als daarom gevraagd wordt 
door de bank. Is een dergelijk formulier niet in 
ons bezit dan zijn wij onrechtmatig bezig en kan 
dat ons een boete opleveren. 

 
Dat wil dus zeggen: de in het verleden gegeven 
akkoord om de contributie te mogen incasseren is 
NIET meer van toepassing. De leden die het 
nieuwe machtigingsformulier hebben afgegeven 
kunnen er op rekenen dat de contributie voor 
2015 in mei weer geïncasseerd gaat worden. 
Voor alle leden die mij geen machtiging hebben 
gegeven zal weer een factuur gemaakt worden. 
Maar die kan alleen bij u bezorgd worden als wij 
over de juiste adressering beschikken. Bent u een 
keer verhuisd of is bij u het mailadres gewijzigd 
en heeft u dat nog niet aan ons doorgegeven…? 
Ik hoop dat u dit bericht met aandacht zal lezen 
en mocht er bij u iets veranderd zijn geef dat dan 
alsnog door. Wilt u alsnog toestemming geven 
om de contributie door mij te laten incasseren 
stuur ik u met alle plezier alsnog een nieuw 
formulier toe. Voor de goede orde wil ik u tot 
slot nog wel het volgende meedelen. Als de 
contributie niet is voldaan dan kunnen wij uw 
diploma helaas niet verlengen. De afspraak is 
namelijk dat de vereniging er voor zorgt dat het 
diploma verlengd zal worden mits men de 
herhalingslessen gevolgd heeft en dat de contri-
butie is voldaan. Het zou ontzettend jammer zijn 
als uw diploma niet verlengd zou worden door 
het niet betalen van de contributie. Zo ver laat u 
het toch niet komen?  

 
De schouder 
De schouder is een ingewikkeld gewricht (zie 
ook Anatomie van de schouder). Het is ook het 
meest beweeglijke gewricht van het menselijk 
lichaam. Doordat het gewricht zo beweeglijk is, 
is het bijzonder gevoelig voor het verkrijgen van 
aandoeningen. Schouderklachten komen dan ook 
veel voor. Niet alleen door werk, maar ook door 
overbelasting thuis en door sport. Schouderklach-
ten zijn er in allerlei vormen: pijn aan de schou-
der, nekpijn, pijn aan de bovenarm, schouder uit 
de kom, een instabiel gevoel, krachtverlies en 
beperkte beweeglijkheid. Voor schouderklachten 
zijn er speciale schouderspreekuren.  
http://www.antoniusziekenhuis.nl/etc/specialisme
n/tweedekolom/orthopedie/aandoeningen/schoud
er/ 
 
Bron: www.antoniusziekenhuis.nl  


