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JAARVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van 
de  78e JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 21 APRIL 2016 
              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 2015 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 

  Aftredend:  Ben Rozema (herkiesbaar) 
                           Toon Knippenborg (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. 
 
 
Herhalingslessen EHBO 
 
In de vorige nieuwsbrief is een fout geslopen 
betreffende de lestijden. Onderstaand de juiste 
informatie: 
Om uw diploma geldig te houden dient u herha-
lingslessen te volgen. Dit kan in blokken van 5 
avonden per jaar van 19.30 tot 21.30 uur dit is 
gratis indien het lidmaatschap is betaald.  
Of 2 dagen herhaling per jaar incl. koffie/thee en 
lunch voor € 100,00 p.p. van 09.00 – 15.00 uur. 
Voor bedrijven zal een passende offerte worden 
aangeboden.  
Het ene jaar volgt u les 1 t/m 5 en het andere jaar 
les 6 t/m 10.  
Dus volgt u in het najaar 2015 blok 1, les 1 t/m 5, 
dan volgt u komend najaar 2016 blok 1, les 6 t/m 
10. 

Opgave herhalingslessen kan bij Wendy via 
herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl of onze 
website: www.ehbo-hengelo.nl 
Bent u eenmaal ingedeeld in een blok op een 
bepaalde dag dan blijft u hierbij ingedeeld. U 
kunt in overleg met Wendy natuurlijk altijd van 
dag wisselen. Voor de juiste data zie de nieuws-
brief. 

 
 
 EHBO diploma 

     Een 
 Veilig gevoel 
 
 

Jeugd EHBO 
 
Er komen weer aanvragen binnen van scholen die 
graag een cursus Jeugd EHBO willen starten 
voor de leerlingen van groep 8. 
 
Wilt u ook Jeugd EHBO op een school geven? 
Aanmelden via info@ehbo-hengelo.nl  
 

 
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. Wilt u ook 
verkeersregelaar worden?  
 
 
 
Vraag de inlogcode voor de  
E-learning cursus op bij Wim Guleij.  
sportverzorging@ehbo-hengelo.nl  
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Van de voorzitter 
 
We zijn een enquête gestart onder de leden die de 
herhalingslessen in het voorjaarsblok volgen. 
Hierbij is ook een formulier waarbij u zich op 
kunt geven als sportverzorger en/of collectant. 
Voorstel verhoging van het lidmaatschap met      
€ 5,00 per lid. Waarom? Wij hebben de vaste 
lasten en het onderhoud aan ons gebouw wat de 
nodige kosten met zich meebrengt. Zoals u heeft 
gezien is eind 2014 de verlichting vervangen 
door LED panelen en eind 2015 hebben wij een 
nieuwe vloer gelegd in de Greutinkzaal. Nadere 
uitleg wordt gegeven tijdens de jaarvergadering 
van 21 april a.s. Tevens zijn wij nog steeds op 
zoek naar EHBO-ers die ons periodiek willen 
helpen bij sporten en/of evenementen. Wij hopen 
u tijdens de jaarvergadering te mogen begroeten. 
 
 
Collecte 2016 
De collecte 2015 heeft slechts € 2200,00 opge-
bracht dit is meer dan het jaar daarvoor.  Het 
resultaat is te weinig door een tekort aan collec-
tanten. Een goede coördinatie is daar de reden 
van. 
Ook willen veel mensen liever niet in het donker 
lopen. Hier hebben we ook voor dit jaar de 
oplossing we collecteren direct na de vakantie. 
Noteert u de datum voor de collecte 2015 vast in 
uw agenda!!  
 
        29 augustus t/m 03 september 2016 
 
Dit is geen vakantieweek, mogen wij op u  
rekenen? 
Nieuwe collectanten gelieve zich te melden via  
collecte@ehbo-hengelo.nl of  tel: 0629293331  
 

 

 
Beheer 
 
We zijn het nieuwe jaar begonnen met het leggen 
van een nieuwe vloer in de Greutinkzaal en het 
overstappen naar een andere energieleverancier. 
Dit heeft het bijkomende voordeel dat ook de  
thermostaat is vervangen door een Toon® . We 
kunnen nu op afstand de temperatuur regelen. 
Dit is vooral makkelijk wanneer er dagcursussen 
worden gegeven of  vakanties zijn. Met dank aan 
allen die hieraan meegeholpen hebben. 
 

     
 

Contributie 2016 
Beste mensen, 
In de maand mei zal ik de contributie voor 
het lidmaatschap van de vereniging weer 
gaan incasseren bij die leden die mij daarvoor 
een machtiging hebben gegeven. 
Dat zal rond 15 mei plaatsvinden. Dan kunt u 
daar vast rekening mee houden. 
Een machtiging afgeven is niet verplicht maar 
voor ons wel zo makkelijk. Als er geen mach-
tiging is afgegeven zal door mij een factuur 
worden toegestuurd.  
Ik hoop dat er door de betreffende personen 
ook voor betaling zal worden gezorgd. Helaas 
zijn er namelijk nog leden die, ondanks ver-
zoeken, nog altijd de contributie voor 2015 
niet betaald hebben. 
Mogen wij op uw medewerking rekenen? 
 
Bert van Lienden


