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JAARVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van 
de  79e JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 20 APRIL 2017 
              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 2016 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 

  Aftredend:  Wendy Uchtmann (herkiesbaar) 
                           Wim Guleij (herkiesbaar) 
   8.  Plannen voor het komende verenigingsjaar 
   9.  Rondvraag   
  10.  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 vanaf heden niet meer 
plaatsvinden tijdens de jaarvergadering. 
Wanneer de diploma’s binnen zijn zal er een 
datum gepland worden. 
De geslaagden worden 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 
 
 

 

 Evenementenverzorger 
 
Als lid van een EHBO afdeling word je met 
regelmaat benaderd door de coördinator evene-
mentenverzorging of je een paar uurtjes vrij hebt 
om bij een evenement aanwezig te zijn. Uiteraard 
zichtbaar, dat wil zeggen herkenbaar gekleed in 
het blauw en geel van onze vereniging, aanwezig. 
Of als verkeersregelaar in reflecterende kleding. 
Koningsdag, Nacht van Hengelo, een voetbal-
toernooi voor de jeugd, de avondvierdaagse, 
FBK-games, Enschede marathon. Kortom, 
evenementen die elk jaar op de agenda staan. 
Wat mij opvalt – en dat zal bij u waarschijnlijk 
niet veel anders zijn – is dat sprake is van een 
kleine groep trouwe leden die bij voortduring 
bereid zijn om als evenementenverzorger op pad 
te gaan. Los van het feit dat ik vind dat een lid 
van een afdeling ook de bereidheid hoort te 
hebben om zich in te zetten, komt de vraag op 
hoe we als vereniging meer leden bereid vinden 
om hun vrije tijd op deze wijze in te vullen.  
Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren 
wordt de aanwezigheid van EHBO-ers en 
verkeersregelaars steeds vaker verplicht gesteld. 
U vindt het toch ook belangrijk dat er EHBO 
aanwezig is tijdens een sport of evenement 
waaraan één van uw familieleden deelneemt? 
Als ieder lid zich 2 dagdelen per jaar beschikbaar 
zou stellen hebben we super team. 
 
       Mogen wij ook op uw inzet rekenen 
 

 Daarbij geldt dat zij naar de directe omgeving ons     
 visitekaartje zijn en tonen wat een EHBO-er, lees      
 evenementenverzorger, is en kan! 
Wilt u ook evenementenverzorger worden?  
Ook mensen die alleen verkeersregelaar willen 
worden kunnen zich aanmelden. 
Voor informatie en/of aanmelden mag u contact 
opnemen met Wim Guleij hij is bereikbaar via  
sportverzorging@ehbo-hengelo.nl  
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Van de voorzitter 
 
Nog enkele weken resten ons tot de 79e jaarver-
gadering. Het bestuur verwacht dat veel leden de 
jaarvergadering zullen bezoeken. De afgelopen 
maanden zijn we ontzettend druk geweest met 
het oplossen van problemen en storingen in ons 
gebouw “de Spil”. De verwarming is inmiddels 
vernieuwd en we kunnen zeggen “de kou is uit de 
lucht”. Dank aan allen die hier mee bezig zijn 
geweest. 
We melden dat “het Kindercentrum” haar intrek 
heeft genomen in ons gebouw. De voor- en 
naschoolse opvang is verhuisd van de Esrein-
school naar ons. De leiding, kinderen en hun 
ouders zijn zeer tevreden over de wijze waarop 
wij samen e.e.a. in zeer korte tijd hebben gerea- 
liseerd. Er is geschilderd er zijn rook- en kool-
monoxidemelders geplaatst er zijn nieuwe 
vergunningen aangevraagd en verleend. Er hangt 
nieuwe luxaflex, de oude gordijnen waren op, de 
gaten vielen er in. Kortom een warm welkom 
voor het Kindercentrum.  

      
 
Jeugd EHBO 
 
Er komen aanvragen binnen van scholen die 
graag hun leerlingen van groep 8 EHBO lessen 
aan willen bieden. 
De cursus Jeugd EHBO mag gegeven worden 
door een ieder die in het bezit is van het diploma 
Eerste Hulpverlener. Vindt u het leuk om een 
EHBO cursus op een lagere school te geven? 
 
Wilt u ook Jeugd EHBO op een school geven? 
Neemt u dan contact op met ons secretariaat  via 
secretaris@ehbo-hengelo.nl  
 

Collecte 2017 
 
De collecte 2016 heeft veel minder opgebracht 
dan het jaar daarvoor. Te weinig collectanten en 
geen goede coördinatie is daar de reden van. 
Omdat wij geen cent subsidie krijgen zijn wij 
afhankelijk van sponsoren en de jaarlijkse 
collecte. Stelt u ons niet teleur. 
Wij kunnen niet zonder u als collectant. 
 
Noteert u de datum voor de collecte 2017 vast in 
uw agenda!! 16 t/m 21 oktober 2017 
Dit is geen vakantieweek, mogen wij op u  
rekenen? 

    
 

 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 
 
Zweepslag 
 
Wat te doen bij zweepslag? 
IJs. Koel de pijnlijke plaats direct met ijs, een cold-
pack of koud stromend water gedurende 10 tot 15 
minuten en herhaal dit enkele malen per dag. Plaats 
het ijs niet op de blote huid, maar leg er een 
handdoek tussen. 
Immobilisatie. Stop met sporten en steun niet meer 
op de voet. 
Compressie. Legt direct een drukverband aan. Dit is 
nòg belangrijker dan het koelen met ijs, omdat de 
bloedinkjes in de kuit ten gevolge van de spierscheur 
hierdoor effectiever gestelpt worden. 
Elevatie. Leg het onderbeen hoog. 
Een snelle en adequate eerste hulp bij de zweepslag 
is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij 
ernstige gevallen of bij twijfel de 
blessure beoordelen door een arts. 

  www.sportzorg.nl/sportblessures/zweepslag 


