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VOORWOORD 

Op 3 oktober 2016 ben ik gekozen tot nieuwe voorzitter van onze EHBO vereniging. 
Ik heb de taak op mij genomen om bij de lessen te assisteren en ook les te geven als 
dit noodzakelijk blijkt te zijn. 
Wat mij op viel was, dat er veel theorie en zo weinig praktijk tijdens de lessen werd 
gegeven. Dit hebben we inmiddels veranderd door Seli Boot als EHBO docent aan te 
stellen. Door nu op een andere manier de theorie te behandelen en veel meer 
praktijk tijdens de lessen is er al veel verbeterd. 
We gaan binnenkort, de lessen zoals die nu gegaan zijn, evalueren. En, kijken wat 
we nog meer kunnen veranderen komend seizoen. Het gaat hier om 
herhalingslessen en het is toch leuk om steeds weer wat nieuws en leerzaams toe te 
voegen. 
 
Zelf ben ik afgelopen seizoen bezig geweest om via een snelle opleiding EHBO 
docent te worden. Wat blijkt, dit werkt niet. Daarom ga ik in september starten met 
een uitgebreide opleiding om docent te worden via de NODE. Maar als ik het diploma 
gehaald heb kan ik ook vaststellen, dat ik een uitgebreide kennis van de EHBO heb 
om goed les te kunnen geven. 
 
Afgelopen seizoen en ook komend seizoen geef ik al les, samen met een EHBO 
collega, bij de EHBO vereniging in Purmerend. Dit onder supervisie van de docent 
aldaar. Bij onze vereniging ga ik dit ook doen. Vanwege de grootte van de groepen 
gaan we zo wie zo met meerdere docenten aan de slag. En assistentie bij de lessen 
is natuurlijk dan ook weer nodig. 
Zeker nu we meer aandacht willen gaan besteden aan nog meer variatie in de vorm 
van meer praktijklessen. 
Inbreng van de leden wat zij graag behandeld zouden zien komend seizoen is van 
harte welkom. Zij kunnen dit mailen naar ehbo-zaandam@outlook.com of naar de 
secretaris ehbocarryvn@me.com. 
 
Op dit moment ben ik werkzaam als medical steward bij de Amsterdam Arena. Hier 
doe ik veel ervaring op. Er zijn daar veel artsen in opleiding, die ook dit werk doen. 
De manier van behandelen wat wij daar doen, kunnen we misschien ook toevoegen 
aan onze lessen. Toch weer een extra stukje kennis. 
 
Afgelopen seizoen was ik bij bijna alle lessen aanwezig. En komend seizoen ben ik 
dat ook weer. Dus mochten er vragen zijn over de EHBO leerstof of de lessen zelf, 
kun je altijd bij mij terecht. Ook kun je mij mailen via 
ehbo-zaandam@outlook.com. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Pascal van Berkel, voorzitter
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX  ZAANDAM 
Datum: maandag 1 mei 2017  
Aanvang: 19:30 uur 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen post betreffende de Algemene Leden Vergadering 

4. Notulen Algemene Ledenvergaderingen 19 april en 3 oktober 2016 

5. Jaarverslag secretaris 

6. Financieel jaarverslag 

7. Verslag accountant 

8. Decharge penningmeester over financieel beleid 2016 

9. Bestuursverkiezing penningmeester dhr. D. van Eekelen 
 aftredend en weer herkiesbaar 

10. Controle boekhouding over 2017  

11. Begroting 2016, 2017 en 2018  

12. Contributie 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Notulen Ledenvergadering KNV EHBO afd. Zaandam gehouden op 
maandag 19 april 2016 in Buurtcentrum De Poelenburcht te Zaandam. 
 
Aanwezig bestuur: Dhr. R. Lakeman, voorzitter, mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg, 

secretaris  en notulist, dhr. D. van Eekelen, penningmeester. 
Aanwezig leden: Dhr. D.J.M. van Maanen, mevr. M.P. Woltheus 
       
1. Opening 
 Dhr. R. Lakeman opent de vergadering om 19.30 uur en heet de 2 leden die gekomen 

zijn van harte welkom. 
 
2. Mededelingen 
 Bij de start van de cursussen gaan we werken met het nieuwe boek van het Oranje 

Kruis de 27e druk. 
 
3. Ingekomen post betreffende de Algemene Ledenvergadering 
 Mail van mevr. W. Siewers, die 2 vraagjes heeft. Hoe kan het, dat er in 2015 geen 

rente ontvangen is. En hoe is het afgelopen met de voorgenomen contributieverhoging 
van de KNV. 

 Dhr. D. van Eekelen is de rente vergeten te vermelden in het jaarverslag en zal dit 
corrigeren. 

 Mevr. C.J.M. van Nooijen heeft vernomen, dat de extra verhoging van 5,00 Euro bij de 
jaarlijkse afdracht aan de KNV niet door gaat. Er waren te weinig stemmen van de 
districten voor deze extra verhoging. 

 
4. Notulen ledenvergadering 20 april 2015 
 Goedgekeurd 
 
5. Jaarverslag secretaris 2015 
 Goedgekeurd 
 
6. Financieel verslag 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 
 Dhr. D. van Eekelen neemt financieel verslag met de leden door. Hij geeft uitleg aan 

de leden waar vragen zijn. Hierna wordt het goedgekeurd. 
 
7. Verslag accountant 
 Goedgekeurd 
    
8. Dechargering penningmeester over in 1 januari t/m 31 december 2015 gevoerd beleid 
 Door de aanwezigen wordt goedkeuring verleend. 
 
9. Bestuursverkiezing  
 Mevr. C.J.M. van Nooijen treedt af als secretaris en stelt zich weer beschikbaar. 
 Zij wordt weer gekozen als secretaris. 
 
10. Controle boekhouding over 2016 
 De controle van de boekhouding over 2016 zal weer verricht worden door de 

accountant dhr. G. Pronk.  
 
 
11. Begroting 2015, 2016 en 2017    
  Goedgekeurd 
 



	

	

5	

12. Contributie per 1 januari 2016 
  De contributie voor het jaar 2016 blijft 45,00 Euro. 
 De nieuwe EHBO opleiding is nu 250,00 Euro inclusief de contributie voor het jaar 

erop. 
 Dit gaan we loskoppelen. De opleiding wordt nu 205,00 en de leden betalen het jaar 

erop gewoon de jaarlijkse contributie van 45,00 Euro. 
 
13. Rondvraag 

Mevr. M.P. Woltheus lijkt het leuk om eens een EHBO oefening met de leden te gaan 
doen op een terrein buiten het terrein van het Buurtcentrum. Bijv. In ’t Twiske. 
Mevr. C.J.M. van Nooijen. Dat is inderdaad een leuk idee. Maar zij heeft niet de 
indruk, dat de leden daarvoor open staan. En, we hebben op dit moment geen 
vrijwilligers binnen onze vereniging, die dat evt. zouden willen organiseren. 
Mevr. C.J.M. van Nooijen. De jaarlijkse BBQ voor de vrijwilligers, docenten en 
jubilarissen gaat niet meer door. De animo hiervoor is sterk teruggelopen. Hiervoor in 
de plaats willen we nu in het Buurtcentrum een Nieuwjaarsbijeenkomst gaan houden 
voor al onze leden, docenten, lotussen, met introducés. Met koffie/thee, taart, hapjes 
en drankjes. Als dit evenement een succes is kunnen wij dit blijven doen. Zo niet, dan 
is dit eenmalig. 

  
14. Sluiting 
 Dhr. R. Lakeman sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt Dhr. D.J.M. van Maanen 

en mevr. M.P. Woltheus voor hun aanwezigheid. 
  
 
 

Notulen opgemaakt door mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg dd. 15 april 2017  
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Notulen extra Ledenvergadering KNV EHBO afd. Zaandam gehouden op 
maandag 3 oktober 2016 in Buurtcentrum De Poelenburcht te Zaandam. 
 
Aanwezig bestuur: Dhr. R. Lakeman, voorzitter, mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg, 

secretaris  en notulist, dhr. D. van Eekelen, penningmeester. 
 
Aanwezig leden: Dhr. D. de Koord, mevr. L. De Koord, mevr. D. Zoomer, dhr. M. Koster, 

dhr. H. Leeuwe, dhr. R. v.d. Laan, dhr. A. Bax, dhr. J. Borsboom, dhr. 
H. v.d. Horst, dhr. C. Wouda, dhr. G. Woudstra, dhr. D. do Brito, dhr. J. 
Duivis, mevr. A. Vliet, dhr. E. Aktas, mevr. C. Clijnk, dhr. N. 
Ouwehand, dhr. R. van Hees, mevr. C. Beverloo, mevr. V. de Waard 
en dhr. J. de Waard. 

 
 
1. Opening 
 Dhr. R. Lakeman opent deze extra Ledenvergadering om 19.30 uur.  
 
2. Mededeling 

 Op 10 oktober 2016 zal dhr. R. Lakeman tussentijds aftreden als voorzitter. Een 
brief van hem met de reden, waarom hij deze functie niet meer wil vervullen, 
hebben wij aan al onze leden per Nieuwsbrief gestuurd. 

 Nu heeft dhr. P. van Berkel zich bij het bestuur als kandidaat voor deze functie 
aangemeld. 

 
3. Stemming 
 Het bestuur vraagt dhr. Van Berkel zich voor te stellen aan de aanwezigen en te 

verklaren, waarom hij denkt een goede voorzitter te zijn voor onze EHBO 
vereniging. Na door hem nog diverse vragen beantwoordt te hebben, volgt de 
stemming. 

 Als bestuur hebben we ervoor gekozen deze verkiezing van een nieuwe voorzitter 
te houden voor de start van de laatste herhalingsles van Blok A.   

 Er zijn aanwezig 21 leden, zie bovenstaand, die allen voor stemmen. 
 Verder zijn er nog 16 schriftelijke stemmen bij de secretaris binnengekomen, die 

allen voor gestemd hebben, t.w.: 
 Mevr. E. Besse, Mevr. K. Stroet, dhr. E. v.d. Bovenkamp, mevr. M. Woltheus, mevr. 

Y. van Waarden, mevr. W. Siewers, mevr. D. Martens, mevr. N. Gouw, mevr. A. 
Posthumus Meyjes, mevr. C. Pieters, mevr. H. Volcklandt, mevr. C. Lamet, mevr. J. 
Dijst, dhr. R. Vlig, mevr. C. Brand en mevr. D. v.d. Meulen. 

 Totaal hebben 37 leden unaniem voor gestemd om dhr. P. van Berkel aan te stellen 
als nieuwe voorzitter van onze EHBO vereniging. 

 Hierna volgt een korte toespraak van dhr. P. van Berkel. Op 10 oktober 2016 zal 
dhr. P. van Berkel de functie als voorzitter overnemen van dhr. R. Lakeman. 

  
4. Sluiting  

Dhr. R. Lakeman sluit de vergadering om 19.40 uur. 
Hierna nemen wij afscheid van dhr. Lakeman als voorzitter en bedanken hem met 
een plantenbak en een cadeaubon voor zijn inzet als bestuurslid van onze EHBO-
vereniging. 
 
 
 
 
Notulen opgemaakt door mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg dd 15 april 2017  
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2016 

Opgericht 10 december 1936 te Zaandam  
Ingeschreven KvK te Amsterdam, registernr. 40617419 
 
Secretaris: mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg 
Baanakker 65 
1541 TJ Koog aan de Zaan 
 
 
Jaarverslag 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 
 
Het Bestuur bestaat uit: 
Voorzitter dhr. R. Lakeman t/m 10 oktober 2016 
 dhr. P.M. van Berkel m.i.v. 10 oktober 2016 
Penningmeester dhr. D. van Eekelen  
Secretaris mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg 
 
Docenten:  mevr. A. Plantinga 
  mevr. S. Boot 
  dhr. E.M. de Kreij 
  mevr. L. Geukens 
  dhr.  S. Zoet 
  dhr. G. Homburg, arts 
 
Assistentie verleend bij de lessen: dhr. D.J.M. van Maanen 
  dhr. P.M. van Berkel 
 
Aantal leden met EHBO-diploma  
Totaal 93 leden 
 
Verlengingen 
Er zijn 36 diploma’s verlengd 
 
Presentaties 
Er is dit jaar 1 presentatie gegeven op 10-10-2016 door dhr. F. Broekema, huisarts. 
Deze presentatie is bezocht door 43 leden. Ook introducés waren hierbij aanwezig. 
 
Demonstratie 
Dhr. T. Balm heeft op 7-12-2016 een demonstratie gegeven over de AED’s van CardiAid 
met de bijpassende reanimatiepop. 
 
Jubilaris 
Op 2 april 2016 was het 25 jarig EHBO jubileum van de dhr. I.J. Nagy. 
Dit is later met de bijbehorende jubileumcadeautjes gevierd. 
 
Herhalingslessen 
Er zijn 3 herhalingsblokken geweest met voor elk blok 6 lessen. Deze lessen zijn gegeven 
door mevr. A. Plantinga, mevr. S. Boot en dhr. E.M. de Kreij. 
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Cursus 
Op 26 september 2015 is er een nieuwe EHBO opleiding gestart met 7 cursisten. 
Deze opleiding is gegeven door dhr. S. Zoet. 
Op 20 december 2016 hebben 6 kandidaten examen gedaan. Hiervan zijn er 4 geslaagd 
voor het EHBO-diploma met de modulen EHBO aan Kinderen, Verbandleer/Kleine 
ongevallen en AED Bediener. Van de 2 kandidaten, die van deze groep herexamen 
hebben gedaan in Krommenie op 6 maart 2017, is er 1 geslaagd. 
De kandidaat die, vanwege een ongeval, niet aan het examen mee kon doen, is in 
Purmerend op 14 februari 2017 geslaagd. 
 
Herhalingslessen EHBO aan Kinderen, EHBO bij Sportongevallen en EHBO bij 
Wandelletsel 
EHBO aan Kinderen door dhr. S. Zoet, EHBO bij Sportongevallen en Wandelletsel door 
mevr. A. Plantinga 
 
Nieuwe opleidingen EHBO aan Kinderen, EHBO bij Sportongevallen en EHBO bij 
Wandelletsel 
EHBO aan Kinderen door dhr. S. Zoet, EHBO bij Sportongevallen door mevr. S. Boot en 
EHBO bij Wandelletsel door mevr. L. Geukens 
 
Evenementen 
In 2016 hebben leden van onze vereniging zelfstandig op 35 evenementen als EHBO 
hulpverlener gestaan. Onze leden hebben dit gedaan op vrijwillige basis. De totale 
opbrengst is bestemd voor duurzaam materiaal ten gunste van al onze leden. 
 
Vergaderingen 
Bestuursvergaderingen 3 maal gehouden in Buurtcentrum De Poelenburcht. 
 
Districtsvergadering dd. 16 april 2016 in Zype NH 
Hier zijn naar toe geweest dhr. L. Lakeman en mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg. 
 
 
 
Jaarverslag opgemaakt door mevr. C.J.M. van Nooijen-van Kollenburg dd. 20 april 2017
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2014, 2015 en 2016   
      
      
ACTIVA              31-12-2014  31-12-2015  31-12-2016 
      
Kas                           €      31,35    €       00,00    €        52,47 
Bank (Rabo)              €        6,16    €     185,54   €      302,40  
Spaarrekening              €11.110,27    €18.385,00    € 22.089,78  
Leermiddelen              €  5.329,72    €  4.270,35    €   3.126,65  
Vorderingen              €   1229,73    €   593,00    €      700,00  
      
      
TOTAAL ACTIVA  € 17.707,23    € 23.433,89    € 26.271,30 
      
      
PASSIVA      
      
Korte Schulden               €       38,72    €   1.968,10    €      359,70  
Eigen Vermogen  € 17.668,51    € 21.465,79    € 25.911,60  
      
      
TOTAAL PASSIVA  € 17.707,23    € 23.433,89    € 26.271,30  
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                         FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014, 2015 en 2016 
 
 
ONTVANGEN      2014    2015     2016 
            
            €       €       € 
 
Contributie / lesgeld   7.280,00   6.874,50               6.446,00 
Evenementen    3.060,00   4.025,00               4.365,00 
Rente          74,73         0,00       53,89 
Sponsoring       784,00                   500,00                  715,50 
Verhuur poppen e.d.       200,00                       70,00                                 0,00        
 
                11.490,73             11.469,50                11.595,39 
 

UITGAVEN 

 
Reanimatiepop                                     0,00                        0,00                           0,00 
Afdracht KNV EHBO      405,00      464,10         462,80 
Afschrijving leermiddelen   1.154,37   1.059,37                     1.143,70 
Algemene kosten          47,09      465,31                     72,60 
Bankkosten       164,07      156,97                    165,00 
Examens / Verlengingen   1.185,00                    612,89                                 466,20 
Externe medewerkers   2.224,32    2.245,00    1.981,98 
Huur      1.530,55   1.717,95        889,75 
Jubileum           7,50                        54,97                   0,00 
Kantoorbenodigdheden          0,00                              2,99             0,00 
Les / Verbandmiddelen      362,58        668,24        1.562,18 
Medewerkers       290,84          0,00           222,03 
Oninbare vorderingen         0,00            0,00               0,00 
Porto- en zegelkosten        84,60        20,30          16,79 
Representatiekosten      256,39        67,58                0,00 
Telefoonkosten         70,00        70,00        100,00 
Verzekeringen       163,65       66,55          66,55 
 
Resultaat       938,32    3.797,28                 4.445,81 
 
               11.490,73               11.469,50  11.595,39 
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                                FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 

 
 
TOELICHTING BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 
 
1. We hebben nog € 655,- aan openstaande vorderingen staan. Dit is de helft minder dan vorig jaar dit komt door 
herinneringen en `nabellen` van Carry. De stand per 21-04-17 is nog een vordering m.b.t. een lid 
2. De evenementen hebben dit jaar € 4.380,- (9% stijging)  opgebracht waardoor de liquide middelen zijn 
toegenomen. 
3. Meeste leermiddelen zijn afgeschreven. 2017 verwachten we ook te gaan investeren in leermiddelen. Dit heeft 
tot gevolg meer uitgaven dan we normaal jaarlijks doen. 
4. Sponsering  2016 € 710,- is afkomstig van de Gemeente Zaanstad en € 5,50 uit de collectebus 
 
VERKLARING MUTATIE KAPITAAL 
 
 
Kapitaal per 31-12-2015     € 21.465,79 
Kapitaal per 31-12-2016     € 25.911,60 
 
Verschil        € 4.445,81 
 
 
Resultaat  volgens Staat van Baten en Lasten   € 4.445,81 
 
 
LEERMIDDELEN 
 
Omschrijving Jaar Aanschafwaarde Afschrijving 

t/m 2015 
Waarde 
 31-12-15 

Afschrijving 
2016 

Totale 
afschrijving 

Waarde 
 31-12-16 

        

Reanimatiepop 2008  €  1.469,55   €  1.322,60   €    146,95   €    146,96   €    1.469,55   €          -  

Beamer I 2009  €     476,00   €     476,00   €           -   €            -   €       476,00   €          -    

AED Trainer 2010  €     330,00   €     329,78   €           -     €        0,22   €       330,00   €          -  

	

	

AED   2011  €   1.584,70   €   1.267,76   €    316,94   €    316,94   €    1.584,70   €          -  

Beamer II 2011  €     449,97   €     359,97   €     90,00   €      90,00   €       449,97   €         -  

Reanimatiepop 2012  €  2.433,55   €     851,75   €   1.58,80   €    243,36   €     1.095,11   €1.338,44  

Babypop 2013  €     771,45   €      170,36   €    601,09   €      77,15   €       247,51   €   523,94  

Babypop 2014  €     803,31   €      150,98     €    652,33     €      75,49   €       226,47   €   576,84  

AED Trainer 2014  €     968,00   €       86,99     €    881,01    €     193,60   €        280,59   €    687,41  

        

Totaal  €   9.286,53   €   5.016,19   €  4.270,12   €  1.143,70   €     6.159,90   € 3.126,63  

 
 

      

Afschrijvingspercentage reanimatiepoppen= 10% 

Afschrijvingspercentage beamer en AED = 20% 
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                              FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
 
 
BEGROTING	2016,	2017	en	2018	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
ONTVANGEN	 Werkelijk	 Begroting	 Begroting							Begroting	
	 	 2016	 	 2016	 	 		2017	 							2018	
	 	 	 	 	 	 	 	
Contributie	/	lesgeld	 6.646	 	 5.000	 	 5.000	 										5.000	
Evenementen/verhuur	 4.380	 	 1.800	 	 1.800	 							1.800	
Rente	 	 54	 	 100	 	 	100	 																	0	
Sponsering	/	subsidie	 716	 	 500	 	 500	 													500	
	 	 11.595	 	 7.400	 	 7.400	 							7.300		
	 	 	 	 	 	 	 	
UITGAVEN	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Aanschaf	van	subsidie		 0	 	 0	 	 				0	 0	
Aanschaf	Babypop	 0	 	 0	 	 				0	 0	
Aanschaf	AED	 0	 	 0	 	 				0	 0	
Aanschaf	Reanimatiepop		 0	 	 0	 	 				0	 0	
Afdracht	KNV	EHBO	 463	 	 470	 	 	470	 470	
Afschrijving	leermiddelen	 1.144	 	 1.000	 	 1.000	 1.000	
Algemene	kosten	 73	 	 105	 	 		100	 100	
Bankkosten	 165	 	 150	 	 	150	 150	
Examens	/	verlengingen	 								466	 	 650	 	 	650	 650	
Externe	medewerkers	 1.982	 	 2.500	 	 2.500	 2.500	
Huur	 	 890	 	 1.800	 	 1.800	 												1.800	
Jubileum	 	 0	 	 0	 	 						0	 																			0	
Kantoorbenodigdheden	 0	 	 75	 	 				75	 75	
Les	/	verbandmiddelen	 1562	 	 550	 	 		550	 550	
Medewerkers	 222	 	 350	 	 	350	 350	
Oninbare	vorderingen	 0	 	 100	 	 	100	 90	
Portokosten	 											17	 	 50	 	 		50	 30	
Representatiekosten	 0	 	 150	 	 	150	 50	
Telefoonkosten	 100	 	 50	 	 			50	 100	
Verzekeringen	 67	 	 150	 	 150	 80	
	 	 7.150	 	 8.145	 	 		8.230	 												7.995	
Resultaat	 	 4.446	 	 -745	 	 				-830	 														-665	
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