
 

 

Secretariaat 

Hettie Hollander  

Loosboersstraat 31 

7475 BN Markelo 

Tel: 0547 – 362351 

Email: ehbo.markelo.diepenheim@gmail.com 

  

Markelo, 23 februari 2021 

 

Betreft:  Uitnodiging ledenvergadering 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering welke gehouden zal 

worden op: 

Dinsdag 21 september 2021 om 19.30  uur bij herberg de Pot, Potdijk 9 te Markelo 

 

Agenda 

   Opening en mededelingen 
   Notulen van de ledenvergadering d.d. 15 september 2020 
   Jaarverslag 2020 
   Financieel verslag 
   Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 

  Jolanda van Coeverden is aftredend en niet herkiesbaar. Tiny Borgyink blijft nog een jaar 
 zitten in de kascommissie en Annielies Welmer treedt als reserve toe en wij zoeken weer 
 een reserve 

   Huisvesting en opslag ruimte Markelo 
   Corona wat heeft het met u en met onze vereniging gedaan 
  Kader en Lotus 
  Invulling herhalingslessen 
  Digitale pasjes 
  Invulling dienstverlening  
   Donateurs 
  Huldiging jubilarissen 
   Pauze 
   Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar Gerrit Wiggers (voorzitter) 
 Aftredend als ccördinator dienstverlening Markelo - Diepenheim en herkiesbaar als 

bestuurslid Diki Hollander – Kevelham   
 Petra Mes en Ramona Boelaarts hebben zich kandidaat gesteld voor een functie in het 

bestuur, Petra Mes zal penningmeesterschap overnemen en Ramona Boelaarts zal 
toetreden als lid in het bestuur 

  We zijn nog op zoek naar 2 bestuursleden, meld u aan, zodat wij weer een volledig   
bestuur hebben 

  Rondvraag 
  Sluiting vergadering   

 

Kandidaten die zich willen aanmelden voor het bestuur kunnen zich melden bij de 
secretaresse van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Hettie Hollander    

Secretaresse 
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Jaarverslag 2020 

 

Hieronder vind u het jaarverslag van 2020, we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk 

informatie in het jaarverslag te verwerken. We hopen dat alle informatie duidelijk is. 

Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden op de vergadering. 

 

1. Ledenvergadering 

 

De ledenvergadering is gehouden op 15 september 2020 bij herberg “De Pot”. Bij deze 

vergadering waren 53 leden aanwezig en 9 leden afwezig met kennisgeving. Voor het 

verslag verwijs ik u door naar de notulen van de ledenvergadering. 

 

2. Bestuur 

 

De samenstelling van het huidige bestuur ziet er als volgt uit: 

Gerrit Wiggers Voorzitter 

VACANT Penningmeester 

Hettie Hollander Secretaresse 

Diki Hollander - Kevelham Dienstverlening Markelo 

VACANT Dienstverlening Diepenheim 

VACANT Materialen naar locatie brengen in Diepenheim 

Karin Elfrink Lief en leed in Diepenheim 

Annie Veltkamp Kelderbeheer, lief en leed, aanvullen tassen Markelo 

Hettie Hollander Diplomaverlenging, ledenadministratie, cursusorganisator 

 

 

2.1  Nieuwe bestuursleden 

 

Twee nieuwe bestuursleden willen zich even voorstellen….. 

Mijn naam is Petra Mes, vriendin van Marco Kooijmans 

en moeder van 3-jarige dochter Karlijn. Ik woon sinds 

2004 in volle tevredenheid in Markelo. Ik werk als 

financieel medewerker bij een Bond3D in Enschede, 

we ontwikkelen 3D-printers voor hoog-waardige 

polymeren. Naast mijn werk en zorg voor m'n gezin 

vind ik het fijn om te haken, te kamperen en te skiën. In 

2019 ben ik gestart met EHBO omdat ik graag mijn 

kennis wilde uitbreiden en omdat ik beter wilde weten 

wat ik kan doen als er iets in mijn omgeving gebeurt. Ik 

ben dan nog wel een groentje in de EHBO-wereld maar 

ik wil graag het bestuur ondersteunen als 

penningmeester. Wil je meer over me weten? Ik hoor 

het graag! 
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Mijn naam is Ramona Boelaarts. 

Ik ben 36 jaar. Getrouwd met Rudy en moeder van 3 

kinderen. 

We wonen sinds een aantal jaar in Stokkum daarvoor 

hebben we heel wat jaartjes in Markelo gewoond. 

In het dagelijkse leven ben ik eigenaresse van 

Gewichtsconsulente Markelo, ik vindt het erg leuk om 

mensen met hun voedingsvragen te helpen. Daarnaast 

ben ik overblijf moeder op Obs Stokkum.  

In mijn vrijetijd vindt ik het leuk om te sporten en dans ik 

samen met mijn man bij Reiners, zowel Ballroom als 

Latin vinden we erg leuk. Verder breng ik graag tijd door 

met mijn gezin en vriendinnen. 

2001 heb ik mijn EHBO diploma behaald en heb ieder jaar de herhalingslessen gevolg 

in Rijssen, na een aantal jaar daar heb ik besloten om het dichter bij huis te zoeken en 

heb de overstap gemaakt naar EHBO Markelo – Diepenheim.  

Ik vind het prettig om mensen te helpen, en door de lessen bij de EHBO weet je hoe je 

moet handelen in geval van nood. Dit vindt ik zelf een erg geruststellende gedachte, het 

is mijn drijfveer om ieder jaar weer de herhalingslessen te volgen. 

 

2.2  Vergadering 

 

Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is onder 

andere besproken: diplomaverlenging, Het Oranje Kruis, herhalingslessen, nieuwe 

cursussen, EHBO materialen, ’n Veernhof de verkoop hiervan en een nieuwe locatie, 

Rode Kruis, ledenvergadering, kaderinstructeurs en lotus, AVG, kwaliteit van de 

herhalingslessen en kwaliteit hulpverlening, invulling vacatures bestuur, promotie, 

waardering hulpverleners, missie en visie, investeringen en lezingen. Tijdens de 

vergaderingen bespreken we alles zo duidelijk mogelijk zodat er snel beslissingen 

kunnen worden gemaakt.  

Tevens zijn er diverse overleggen geweest met de Schutterij Diepenheim over de inzet 

van de EHBO tijdens hun evenement. Er zijn meerdere overleggen geweest met het 

bestuur en de beheerder van sporthal de Haverkamp. Er is een overleg geweest met 

Salut en Franje over de ontmoetingszaal bij de Esch, er zijn meerdere gesprekken 

geweest met de Gemeente Hof van Twente over een te huren locatie met opslagruimte 

in Markelo. Er zijn meerdere overleggen geweest met het bestuur van het Beaufort. 

Tevens zijn er diverse gesprekken geweest met de ijsbaan in Markelo en met diverse 

andere instanties voor een locatie waar opslagruimte is en waar we lessen kunnen 

geven in Markelo.  
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3.  Leden  

 

In 2020 hadden we 72 leden met een geldig E.H.B.O. diploma en 24 leden zonder 

diploma. 

Tevens hebben er 6 leden hun lidmaatschap opgezegd. Onze vereniging heeft één 

erelid en dat is dhr. Berend Jan Vedders. Tevens hebben we dit jaar 4 nieuwe leden 

mogen verwelkomen. 

 

3.1 Overlijden 

 

Op maandag 24 februari 2020 kregen we het 

droevige bericht dat Erwin Woelders was getroffen 

door een zwaar herseninfarct. Op woensdag 26 

februari 2020 is zijn lichaam ter beschikking gesteld 

voor donatie van bepaalde organen. Op 

woensdagavond 26 februari 2020 is Erwin overleden 

in Groningen. Op zondagavond 01 maart 2020 

hebben we afscheid genomen van Erwin Woelders. 

Erwin was geboren op 04 mei 1968 in Dalen. Erwin 

heeft op 15 mei 1990 zijn EHBO diploma gehaald en 

was sindsdien lid van onze vereniging. Erwin heeft 

binnen onze E.H.B.O. vereniging heel veel gedaan. 

Hij is voorzitter geweest, tweede voorzitter, heeft de 

ledenadministratie verzorgd, hielp trainen met de 

wedstrijdploeg, was altijd de chauffeur, maakte foto’s 

en hielp ook mee met de dienstverlening tevens zat Erwin in de werkgroep. Erwin was 

een rustige en betrouwbare man. Hij had samen met zijn ouders het Finspark de 

Herikerberg, sinds enkele maanden was het park op naam van Erwin gezet. Erwin zijn 

moeder was al een aantal jaren ernstig ziek en daar maakte hij zich nog wel zorgen om. 

Namens het bestuur, leden en kaderinstructeur is er een bloemstuk naar Erwin gegaan. 

Helaas is Herma Woelders overleden op 11 maart 2021. Wij wensen Erwin zijn vader 

Albert heel veel sterkte met dit grote verlies.   

 

Op 02 augustus 2020 is Hanna Woestenenk – Nijkamp 

overleden. Hanna was 50 jaar lid van E.H.B.O. vereniging 

Markelo – Diepenheim. Hanna was geboren op  

02 oktober 1935. Hanna heeft voor de EHBO Jeugd-EHBO 

gegeven, was een trouwe bezoekster van onze EHBO 

lessen en hielp mee met de motorcross en de bloedplasma-

avonden. Tevens was zij erg actief binnen het Nederlandse 

Rode Kruis. Namens het bestuur, leden en kaderinstructeur 

is er een bloemstuk naar Hanna gegaan. We wensen haar 

kinderen en familie veel sterkte toe.  
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3.1  Diplomaverlenging 

 

Elk jaar wordt er voor een groot deel van onze leden de diploma’s verlengd. Om in 
aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet 
men competent zijn. Per twee jaar moet men 14 herhalingslessen hebben gevolgd.  
De les verbandleer, reanimatie en AED moet elk jaar gevolgd worden. De 
jaarvergadering en de lezing samen gelden als één les. Ter compensatie van één les 
dien je minimaal 15 uur dienstverlening te draaien. Als men lessen tekort komt dan 
wordt dit besproken tijdens de bestuursvergadering. De verlenging van diploma’s wordt 
verzorgd door Hettie Hollander. Omdat wij in 2020 te maken hadden met het COVID-19 
virus zijn vanaf 17 maart 2020 alle herhalingslessen stop gezet.  
 

3.3 Contributie 

 

Alle leden betalen contributie alleen ereleden zijn vrijgesteld. Ieder lid met of zonder 

diploma betaalt € 25,00 euro per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 

31 december. Van de contributie wordt onder andere de afdracht per lid betaald aan 

overkoepelende organisatie EHBO Nederland, de diplomaverlenging, 

verzekeringspremies, aanschaf materiaal en apparatuur, kosten van de 

kaderinstructeurs en de zaalhuur met de koffie of thee wat we gebruiken. Tijdens de 

jaarvergadering op 15 september 2020 is de contributie verhoogd naar € 25,00 euro per 

jaar.  

 

 

3.4 Verhuizen 

 

Indien u verhuist, wilt u dan op tijd uw nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat? 

Dit mag ook via ons email adres. Heeft u een ander telefoonnummer of emailadres zou 

u dat ook aan ons door willen geven? 

 

 

3.5 Opzegging lidmaatschap 

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel vóór  

1 december van het jaar. Dit mag zowel via de post als via de mail. Zegt men in de loop 

van het jaar op dan moet nog wel de contributie tot 31 december van dat jaar worden 

betaald. Met andere woorden u blijft altijd lid tot het einde van het jaar.   

 

 

4. Kaderinstructeurs 

 

De volgende kaderinstructeurs zijn binnen onze vereniging actief: 

 Hettie Hollander 

 Ronald Disberg (gastkader) 

Zij zijn allen gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en Oranje Kruis. 

Tevens zijn wij nog op zoek naar een nieuwe kaderinstructeur.  
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5. Cursussen 

 

We hebben in 2020 geen opleidingscursussen Eerste Hulp, Eerste Hulp Aan Kinderen 

en Reanimatie en AED gegeven, dit in verband met het COVID-19 virus.  

 

5.1  Herhalingslessen 

In totaal zijn er 7 herhalingsblokken gegeven. De lezing is geannuleerd door het bestuur 

in verband met het COVID-19 virus. De lezing zou worden verzorgd door Osteopathie 

Markelo. Dhr Wim Steenberg wilde deze avond verzorgen.   

In Markelo worden er per lesblok 2 dinsdagavonden, 1 donderdagavond en een 

woensdagmorgen EHBO lessen verzorgd in ’n Veernhof in Markelo tot en met maart en 

vanaf september zijn we naar Sporthal de Haverkamp verhuist. In Diepenheim wordt er 

elke tweede donderdagavond per maand  een lesblok gegeven bij de WoZoCo aan de 

Marsmanland. Deze lessen hebben we naar Markelo verschoven ook in verband met 

het COVID-19. Vanaf september bestond er een mogelijkheid om de EHBO lessen ook 

door middel van vragen te gaan volgen. Hier hebben 16 leden gebruik van gemaakt, zij 

zullen op 6 april 2021 een praktijkavond aangeboden krijgen. Wij als vereniging hebben 

ons aan de richtlijnen van de RIVM gehouden en aan de richtlijnen van Het Oranje 

Kruis.  Bij verhindering van lessen en er is geen contact gezocht met het bestuur dan 

zijn wij helaas genoodzaakt om het diploma niet te verlengen bij niet voldoende 

deelname aan de lessen.  

Het Oranje Kruis heeft verplicht dat iedereen per 1 april 2019 gecertificeerd moet zijn 

voor de module Eerste Hulp Aan Kinderen en binnen onze vereniging heeft nu iedereen 

deze module. Tevens zijn er herhalingslessen reanimatie en AED en Eerste Hulp Aan 

Kinderen gegeven voor niet leden. Tijdens de herhalingslessen zal er soms gebruik 

worden gemaakt van de wedstrijdploeg en de werkgroep.  

 

 

5.1.1  Herhalingsles Reanimatie en AED 

 

De herhalingsles reanimatie en AED hebben we dit jaar als een gewone lesavond 

gegeven. Waar de theorie is behandeld en uitleg gegeven over verschillende soorten 

AED’s.  

 

 

6.  Werkgroep 

 

De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste leden die bereid zijn hun 

medewerking te verlenen als slachtoffer tijdens de herhalingslessen, diverse cursussen, 

de wedstrijdploeg, enz. Zij slagen er telkens weer in om verschillende verwondingen en 

ziektebeelden er net “echt” uit te laten zien. Van hun hulp als slachtoffer wordt vooral bij 

het organiseren van lessen graag gebruik gemaakt. Tevens zijn wij nog op zoek naar 

mensen die onze werkgroep willen komen versterken. Meld je aan bij Diki Hollander – 

Kevelham. 
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De leden van de werkgroep: 

 Diki Hollander – Kevelham  (LOTUS studieleidster)  

 Freddie Wolff  

 Herman Dijkjans  

 Gerrie Scholten  

 Janny Assink  

 Gerrie Tijink 

 Annie Veltkamp 

 Hans Langkamp 

 Jan Wolfs  

 

Tevens zijn wij nog naar iemand op zoek die de LOTUS opleiding wil volgen.  

 

 

7.  Dienstverlening 

 

In 2020 zijn er ook weer diverse evenementen georganiseerd waarbij de aanwezigheid 

van de EHBO zeer op prijs werd gesteld. Het zou fijn zijn als iedereen toch nog eens 

weer probeert een gaatje te vinden om de aanvragen in te vullen. Vele handen maken 

licht werk en dan blijft het voor iedereen leuk en kan onze contributie laag blijven. 

 

Punten waarvoor de aanvragende instantie dient te zorgen: Graag aanvinken 

 Telefoon 
 Een aparte behandelruimte bij een binnen evenement (overleg met coördinator) 
 Een overdekte / droge behandelruimte bij een buitenevenement (zie punt 2) 
 Water en handdoeken dienen aanwezig te zijn in de E.H.B.O. - post 
 Parkeerruimte voor de auto van de E.H.B.O.-ers 

 Vervoer/begeleiding naar de huisarts / huisartsenpost  
 Evenementenverzekering / WA verzekering 
 

Voorwaarden: 

 Hulpaanvragen dienen 6 weken van tevoren in ons bezit te zijn 
 Hulpaanvragen dienen schriftelijk te gebeuren 
 Behandel onze E.H.B.O.- ers als uw gasten, d.w.z. zorg ervoor dat ze 

regelmatig iets te drinken krijgen en bij evenementen langer dan 1 dagdeel tevens 

iets te eten 

 Wij vragen voor onze dienstverlening een vergoeding van € 7,50 euro per uur voor 
twee E.H.B.O.-ers. Het bedrag mag u storten op onze  
Rabobankrekening NL47 RABO 03407.54.680 t.n.v. E.H.B.O. vereniging 

Markelo – Diepenheim. Wij stellen het op prijs dat u dit bedrag vier weken na 

factuurdatum aan ons overmaakt. Na afloop van het evenement ontvangt u een 

factuur.  

 Tijdens onze dienstverlening zal er een AED aanwezig zijn 
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Waar zorgt de E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim voor: 

 

 Een kist met EHBO jassen als onze leden niet in het bezit zijn van een EHBO jas, 

deze behoort in de kist in een plastic zak te liggen.  

 Een plastic tasje waar Vaseline, Dextro, insectenset en tekenset in zit. 

 Bij grote evenementen Paracetamol, zit dan ook in dit plastic tasje. 

 Brancard 

 AED 

 Kussen en deken 

 Coldpacks 

 

 

7.1  Markelo 

 

Markelo had 44 aanvragen voor evenementen. We hebben ons ingezet voor 202 uur en 

7 evenementen, omdat alle andere evenementen helaas geen doorgang mochten 

vinden.  

 

 

7.2  Diepenheim 

 

Diepenheim had 20 aanvragen. Daar hebben we ons ingezet voor 53 uur. De overige 

evenementen mochten geen doorgang vinden in verband met het COVID-19 virus.  

 

 

7.3 Aanvraag 

 

De aanvraag van een dienstverlening dient minstens 6 weken van te voren 

aangevraagd te worden. Het liefst zelfs eerder zodat er voldoende tijd is om de diensten 

in te vullen. Doordat er veel aanvragen zijn moeten we samen proberen de uren rond te 

krijgen. Tevens vragen we vanaf 2016 een vergoeding. De organiserende vereniging 

gaat nu voor twee E.H.B.O.-ers met ingang van 1 augustus 2020 € 7,50 euro per uur 

betalen. Dit is puur om onze kosten te dekken en dat onze E.H.B.O.-ers als gast 

kunnen worden behandeld.  

 

 

8.  Wedstrijdploeg 

 

In 2020 hadden we een  wedstrijdploeg. De wedstrijdploeg bestond uit: Evelyn Wrigley, 

Anita Olde Daalhuis, Anne Mensink en Anita Snijders. Heeft u zin en tijd meldt u dan aan 

voor de wedstrijdploeg. We zijn dringend op zoek naar mensen. We hebben één wedstrijd per 

jaar. Dit komt omdat we niet meer in de regio/het district zitten. We zijn nog aan het kijken of het 

mogelijk is om elders nog aan een EHBO wedstrijd deel te nemen.  

 

Helaas gingen de Landelijke vergadering en de Landelijke Wedstrijden op zaterdag 09 mei 

2020 in Ede niet door.  
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De landelijke vergadering en de landelijke wedstrijden zijn nu op zaterdag 29 mei 2021. De 

plaats en de locatie zijn helaas nog niet bekend.  

 

9.  Algemeen 

Dit jaar zijn wij als bestuur voornamelijk bezig geweest met het COVID-19 virus hoe 

vullen wij de herhalingslessen in, wat doen we met de opleidingscursussen en het 

grootste probleem locatie zoeken met opslagruimte voor Markelo. We hadden op  17 juli 

2020 een gesprek met Hilko Kok, hij heeft het pand ’n Veernhof gekocht en heeft deze 

verhuurd aan Smallsteps, fysiotherapie, de pedicure, de kapsalon en aan de 

gezondheidssalon. Hilko kwam met de mededeling dat wij zo wie zo tot 1 december 

2020 niet in ’n Veernhof konden. Wat er na 1 december met ons ging gebeuren was 

hem nog niet helemaal duidelijk. Op dinsdag 29 september 2020 ontvingen wij een mail 

van Hilko Kok met de mededeling dat wij niet terug konden in ’n Veernhof. Vervolgens 

hebben wij hier als bestuur een brief opgesteld naar Hilko Kok en naar Laurens Oling. 

Van Laurens Oling is een reactie gekomen, dat wij nog de kelder als opslagruimte 

mogen gebruiken. Hier zijn wij erg blij mee.  

 

Er zijn meerdere vergaderingen geweest met de gemeente Hof van Twente om te 

overleggen en te kijken naar een locatie voor Markelo, deze gesprekken zijn nog in 

volle gang.  

 

Er is een overleg met Salut en Franje geweest, maar helaas kunnen wij niet naar de 

ontmoetingszaal van de Esch, omdat Franje hier gebruik van maakt en zij tot 19.00 uur 

de zaal nodig hebben om op te ruimen.  

 

We zijn nu nog in overleg met het Beaufort over een plek. Deze was in eerste instantie 

afgekeurd, maar het Beaufort heeft zich bedacht en zij gaan nog weer in overleg. Hier 

was de huurprijs en de koffieprijs voor onze vereniging te duur.  

 

Er zijn ook nog overleggen geweest met het bestuur van sporthal de Haverkamp over 

de huurprijs en een eigen ingang en aankleding van het lokaal.  

 

Tevens is er een overleg geweest met Markvogels boules voor een leslocatie, maar 

helaas hebben zij op dinsdagavond hun clubavond.  

 

Het overleg met de Schutterij Diepenheim ging over de locatie, bereikbaarheid. Hier is 

uitgekomen dat wij één jaar gaan proberen om te bellen met eigen telefoon mochten we 

een huisarts of ambulance nodig zijn. Geef aan dat je je eigen telefoon hebt gebruikt bij 

het bestuur van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim. De bereikbaarheid de poort 

zal veranderen, zodat je wel naar de E.H.B.O. kunt. De ruimte zal worden aangepast, 

zodat er een brancard in kan. Tevens zal er een andere plek worden gezocht voor de 

portofoons en het bestuur zal beter bereikbaar zijn.  
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Wij blijven het belangrijk vinden dat er open naar elkaar wordt gecommuniceerd. 

Daarom vragen wij u als lid; bent u het ergens niet mee eens of u vind de gang van 

zaken niet correct of andere belangrijke zaken, dit aan het bestuur te melden zodat wij 

hier wat mee kunnen doen. Als u er zelf mee rond blijft lopen kunnen wij als bestuur 

niets voor u betekenen. 

We hebben ons bezig gehouden met onze leden. Hoe krijgen we onze leden weer 

gemotiveerd, zodat er toch weer mensen dienstverlening gaan doen of oppakken.  

 

 

10. Donateurs 

 

In 2020 hebben we geen donateursgeld opgehaald in verband met het COVID-19 virus. 

Tevens hebben een heel aantal donateurs een automatische incasso afgegeven, waar 

wij heel erg blij mee zijn. We willen als bestuur nog kijken of we nog meer donateurs 

kunnen werven en hoe we dit kunnen gaan aanpakken.  
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Adressen en telefoonnummers bestuursleden en kaderinstructeurs 

  Voorzitter: Gerrit Wiggers 

  Diepenheimseweg 106 

  7475MN Markelo 

  Email:   gwwiggers@gmail.com 

  Tel: 0547-275124 

 

  

 Secretaresse, ledenadministratrie, cursusorganisator 

 Hettie Hollander 

 Loosboersstraat 31 

 7475 BN Markelo 

 Email: hettie.diki.hollander@gmail.com 

  Tel: 0547 – 362351 

 

    

    Penningmeester 

    VACANT 
  

      Dienstverlening Markelo en Diepenheim 

  Diki Hollander – Kevelham 

  Loosboersstraat 31 

       7475 BN Markelo 

       Email: hettie.diki.hollander@gmail.com 

         Tel: 0547 – 362351 

 

 

  Aanvullen tassen / Attenties Markelo:  

     Annie Veltkamp 

    Luttekeveldweg 2a 

     7475 RX Markelo 

     Email: hveltkamp@hotmail.com 

     Tel: 0547 - 361634        

 

 

 Materiaalbeheer Diepenheim 

 VACANT 

  

 Attenties Diepenheim 

 Karin Elfrink 

  

https://maps.google.com/?q=Diepenheimseweg+106+7475MN+Markelo&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Diepenheimseweg+106+7475MN+Markelo&entry=gmail&source=g
mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com
mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com
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Kaderinstructeurs 
 

Kaderinstructeur 

Hettie Hollander 

Loosboersstraat 31 

7475 BN Markelo 

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com 

Tel: 0547 – 362351 

 

 

 

Gastkaderinstructeur 

 Ronald Disberg 

 

 

 

 

Rabobanknummer:  NL47 RABO 0340754680 

t.n.v.    EHBO verenging Markelo-Diepenheim 

Email adres:  ehbo.markelo.diepenheim@googlemail.com 

KvK Veluwe en Twente: 40074273 

 

 

 

mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Van: 15 september 2020 

 
Gemaakt door: Jolanda van Coeverden - Hazenkamp 
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Notulen jaarvergadering 15 september 2020 

 

Aanwezig: 38 personen 

 

Afwezig met kennisgeving: Willy Roossink, Riny Bleumink, Jan Schut,  

Hennie en Maria Raanhuis, Freddie Wolff, Lennie Zwakenberg, Tiny Borgyink, 

Karin Elferink, Annette Grootoonk, Jan Wanrooy, Peter Sleebos, Willy Kok,  

Anita Olde Daalhuis en Jolanda Sligman 

 

Opening en mededelingen 

Om 19.30 uur opent voorzitter Gerrit Wiggers de jaarvergadering en heet 

iedereen van harte welkom. In verband met corona is de jaarvergadering later 

dan gepland. Een speciaal welkom aan onze jubilaris Henri Boomkamp en zijn 

familie. Verder aan Jolanda van Coeverden, zij heeft aangeboden te notuleren. 

Diederink Roeterdink zal na de pauze ons vertellen over oud Markelo. 

 

De aanwezigen worden op de RIVM richtlijnen gewezen. 

 

Wij herdenken Henk Broekmaat en allen die ons dierbaar zijn. Henk was  

erelid van onze vereniging. We houden een minuut stilte voor leden die niet 

meer in ons midden zijn. 

 

Notulen van de ledenvergadering d.d. 02 april 2019 

Zijn er vragen, op- of aanmerkingen? Niemand heeft vragen, op- of 

aanmerkingen.  

   

Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag is akkoord. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en tijdens de 

vergadering voor akkoord getekend.    

 

Financieel verslag 2019 

Wordt uitgelegd door onze penningmeester Hettie Hollander. De functie van 

penningmeester is vacant.  

 

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 

Jolanda van Coeverden voert namens de kascommissie het woord. Het zag 

er netjes uit. De toelichting door Hettie tijdens de kascontrole was helder en  

de kascommissie geeft goedkeuring. Willy Kolk is aftredend en niet herkiesbaar. 

Jolanda van Coeverden blijft nog een jaar zitten in de kascommissie.  

Tiny Borgyink treedt toe als kascommissielid. Annelies Welmer meldt zich aan 

als reserve.  
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Kader en Lotus 

Net als alle verenigingen zijn wij op zoek naar mensen.   

 

Kader 

We hebben nu 1 kaderinstructeur Hettie Hollander en 1 gastkader Ronald 

Disberg. Als je kaderinstructeur wordt is er zeker werk voor je. Voor vragen  

kun je bij Hettie en Ronald terecht 

 

Lotus 

Binnen onze vereniging hebben we 1 Lotus Diki Hollander. Wie wil zich 

aanmelden voor een Lotus opleiding en wil daarna ook verder als Lotus? 

Voor vragen kun je wij Diki terecht.  

 

Verder hebben we een aantal werkgroep leden. Van deze werkgroep hebben we 

1 lid die kan schminken, namelijk Freddie Wolff. Wij zijn erg blij dat zij 

aanwezig kunnen zijn tijdens onze lessen.   

 

Corvee diensten 

Dinsdagavond (eerste) melden Wilma Sligman en Annie Veltkamp zich aan. 

Woensdagmorgen is al ingevuld door  Jolanda van Coeverden en Bettina 

Blanckenborg  

Donderdagavond Diepenheim komen nog geen aanmeldingen voor. 

Dinsdagavond (tweede) melden Annelies Welmer en Anita Snijders zich aan. 

 

Evaluatie en invulling herhalingslessen 

Dit is ook tijdens de kerstborrel ter sprake geweest maar hier waren niet    

alle leden. De kerstborrel is voor de leden die dienstverlening doen.  

Jantine Graven “De herhalingslessen zijn elk jaar weer supergoed omdat de 

lessen erg goed zijn”.  Jantine Graven moet altijd ruim 1 uur rijden maar gaat 

bewust naar de lessen van onze vereniging omdat de kwaliteit heel hoog is. 

Dikke pluim voor Hettie.  

 

Donateursgeld ophalen 

We gaan dit jaar geen donateursgeld op halen. Veel mensen betalen al via  

automatisch incasso. Wie wil in 2021 tegen een kleine vergoeding  

donateursgeld op te halen? Anita Snijders  wil wel Beusbergen doen. Tijdens de  

jaarvergadering krijg je de donateurskaarten. Het donateursgeld hoef je pas  

in november weer in te leveren. Hier krijg je dan een uitnodiging voor.  

Voorstel van Anita Snijders “Kun je het ophalen niet standaard verdelen onder 

de leden?” Niet iedereen is daar toe bereid en niet iedereen woont in Markelo of 

Diepenheim.  

 

Invulling dienstverlening 

De bijdrage die verenigingen moeten betalen voor de EHBO is zeer gering.  

In verband met corona moet er meer materiaal worden aangeschaft. Gaan de 

leden akkoord met de verhoging naar € 7,50 die verenigingen aan ons moeten 

betalen? Aantal leden vinden het wel eigenlijk nog steeds een karige bijdrage.  

Alle leden gaan akkoord.  
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De voorzitter benoemd de regels van onze dienstverlening.  

 

Diploma-uitreiking  nieuwelingen 

 Martin Onderdelinden 

 Suzanne Onderdelinden 

 Femke Wuestman 

 Brenda Zendman 

 Jolanda Sligman 

 Marijke Hollander 

 

Susanne Onderdelinden en Marijke Hollander zijn aanwezig van de 

nieuwelingen. De diploma’s hebben zij intussen ontvangen. Allen van harte 

gefeliciteerd met je diploma. Er zijn complimenten voor de kaderinstructeur.  

 

Huldiging jubilarissen 

 Je wordt gehuldigd een jaar later in de jaarvergadering 

 Je moet in het bezit zijn van een geldig E.H.B.O. diploma 

 Je wordt gehuldigd bij 25, 40 en 50 jaar lidmaatschap 

 

Henri Boomkamp     25 jarig jubileum 

 

Voor Henri is er een zilverenspeld, met een winkelwagenmuntje en een gedicht. 

Voor zijn moeder een bos bloemen. 

 

Locatie ’n Veernhof 

Deze locatie is verkocht aan Hilco Kok en Laurens Oling. Er vindt een 

verbouwing plaats. De EHBO-vereniging is gevraagd tijdelijk een ander  

onderkomen te zoeken. Het bestuur is druk op zoek gegaan naar een andere  

locatie in Markelo.  Je moet denken aan een huur van € 1.000,-- per maand.  

We mogen tijdelijk het materiaal ‘n Veernhof laten staan.  

 

We gaan tijdelijk naar de een na laatste ruimte op de begane grond van  

sporthal de Haverkamp. Dit is maar tot 1 januari a.s. Is er dan een andere 

huurder dan gaat deze voor. De aanwezigen hebben geen vragen hier over.  

Een eventuele leslocatie moet voldoen aan opbergruimte en een betaalbare 

huur. Deze ontwikkeling betekent voor ons als vereniging meer uitgaven. 

 

Uitleg geven over WA 

 

Eerstehulpverlening door betrokken burgers is onontbeerlijk voor een 

samenleving. De bereidheid hulp te verlenen blijkt uit de dagelijkse praktijk. 

Toenemende juridisering van diezelfde samenleving roept wel steeds meer 

vragen op. Vooral rond het fenomeen aansprakelijkheid. In de rechtspraktijk is 

tot dusverre geen aansprakelijkheid toegewezen aan de reddende burger voor 

schade bij het slachtoffer. Althans, voor zover er geen sprake was van 

wangedrag, roekeloosheid, of opzettelijke benadeling. Ook hier gaat de 

uitdrukking op “behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst”. Niettemin, voor de goedwillende hulpvaardige burger is er geen 

reden tot veel vrees. Er zijn meerdere vragen die een rol kunnen spelen naast 

de genoemde aansprakelijkheid. Moet ik altijd helpen, mag ik altijd helpen, 
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hoever moet ik gaan, ben ik een professional als ik gecertificeerd ben, hoe 

verhouden burger en professionele hulpverlening zich tot elkaar?  

 

In de Eerste Hulp Richtlijnen 2016 (Het Oranje Kruis wordt (gecertificeerde) 

EHBO gedefinieerd als helpend gedrag en de eerste zorg bij een acute ziekte of 

letsel. De doelstellingen van een eerstehulpverlener zijn onder andere het 

behoud van leven, het verlichten van lijden, het voorkomen van verergering van 

ziekte of letsel en het bevorderen van herstel. EHBO kan door iedereen in elke 

situatie worden gestart en omvat daarnaast ook zelfzorg. Eerste beoordelingen 

en handelingen moeten medisch verantwoord zijn en gebaseerd zijn op basis 

van wetenschappelijk onderzoek of, bij het ontbreken van een dergelijk bewijs, 

op basis van expert consensus.  

 

EHBO-vaardigheden omvatten: 

 Het herkennen, beoordelen en prioriteiten van de noodzaak voor eerste 

hulp. 

 Het verlenen van zorg door het gebruik van de juiste kennis, vaardigheden 

en gedrag. 

 Het erkennen van beperkingen en het zo nodig inschakelen van 

aanvullende zorg.  

 

In Nederland kan iedereen 112 bellen. De centralist in de meldkamer beslist of 

er een ambulance gaat rijden. Het ambulancepersoneel besluit of een 

slachtoffer wordt meegenomen. Deze beslissingen komen niet voor de 

verantwoordelijkheid van de eerstehulpverlener. De hulpverlener kan daarvoor 

dus niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

Het risico voor besmetting met infectieziekten is zeer beperkt en door het 

gebruik van hulpmiddelen als handschoenen kun je dit nog verder verkleinen. 

Het ontbreken van deze hulpmiddelen is geen reden om af te zien van 

eerstehulpverlening.  

 

De handelingen zijn goed uit te voeren door een leek. Omdat de burger ze niet 

dagelijks toepast is het wel nodig er regelmatig mee te oefenen. Oefening met 

actuele eindtermen is ook een voorwaarde voor hercertificering van het diploma 

Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Na het behalen van het diploma Eerste Hulp 

kan men zich aanmelden bij burgernetwerken voor eerstehulpverlening. 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN EHBO 

Behorende bij de ongevallen-/aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van 

EHBO leden/verenigingen 

 

1. Ongevallenverzekering 

Een verzekering welke uitsluitend dekt ongevallen van de verzekerden 

overkomen tijdens EHBO-activiteiten waaronder hulpverlening, oefening, 

wedstrijden en/of opleiding in hun hoedanigheid van EHBO’er.  

 

 

2. Aansprakelijkheidsverzekering 

Een verzekering welke de aansprakelijkheid dekt van de leden in hun 

hoedanigheid van EHBO’er ten tijde van optreden als zodanig dan wel tijdens 
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het volgen van een opleiding. Indien een bij deze polis gedekt risico op een 

elders lopende polis is verzekerd, gaat deze elders lopende polis altijd voor.  

 

3. Kledingschadeverzekering 

Een verzekering welke uitsluitend dekt schade aan kleding, brillen, lenzen, 

horloges en dergelijke persoonlijke eigendommen van de EHBO-er, alsmede 

zijn/haar EHBO-uitrustingsstukken, welke rechtstreeks het gevolg is van en in 

verband staat met alle EHBO-activiteiten. Voor zaken die niet ouder zijn dan zes 

maanden vindt vergoeding plaats op basis van nieuwwaarde. Voor zaken die 

ouder zijn dan zes maanden wordt een redelijke aftrek toegepast. Van deze 

verzekering zijn uitgesloten schade ten gevolge van een gebrek, bederf, rot, 

slijtage en/of langzaam werkende weersinvloeden, alsmede schade als gevolg 

van verlies of diefstal.  

 

Voorts wordt aangetekend dat: 

 

4. De onder sub 1 en sub 2 genoemde risico’s met betrekking tot de door de 

verzekeringsnemer georganiseerde activiteiten voor verzekeraars 

aanvangen zodra verzekerden hun woning of de plaats waar zij zich 

bevinden hebben verlaten teneinde zich rechtstreeks en langs de kortste 

weg te begeven naar de plaats waar bedoelde activiteiten plaatsvinden. Het 

risico eindigt zodra verzekerden hun woning respectievelijk verblijfplaats 

wederom langs de kortste weg hebben bereikt. 

 

5.  In geval schade verzekeringnemer dient het bewijs te leveren dat 

getroffene op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis de 

hierboven genoemde activiteiten verrichtte dan wel bij daadwerkelijke 

hulpverlening lid was van de betreffende afdeling. 

 

6. Verzekeraars het recht hebben in geval van schade inzage te verlangen in 

de ledenadministratie van verzekeringnemer 

 

7. Ten aanzien van den in sub 1 en sub 3 genoemde risico’s per gebeurtenis 

nimmer meer dan € 500.00,00 euro zal worden uitgekeerd.  

 

 

Leden contributie 

 

Door allerlei ontwikkelingen krijgen we als vereniging meer uitgaven. 

We betalen nu aan contributie € 17,50. Van dit bedrag gaat € 14,95 per 2 jaar 

af naar Het Oranje Kruis voor diplomaverlenging. We dragen  € 3,80 per jaar 

per lid af aan EHBO Nederland, we dragen € 3,02 per jaar per lid af aan de 

verzekering en aan Het Oranje Kruis dragen we per jaar € 3,03 af per lid. 

Daarboven op komt dan nog de koffie en de thee.  

Voorstel van het bestuur is om met ingang van 1 januari 2021 de 

ledencontributie te verhogen naar € 20,00 euro. 

Johanna Beumer stelt voor om te verhogen naar € 25,00 euro dan kan het 

bestuur voorlopig vooruit. 

 

De voorzitter vraagt “Wie is tegen de verhoging naar € 20,00 ?” Niemand. 

De voorzitter vraagt “Wie is tegen de verhoging naar € 25,00?” Niemand 
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De voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen.  

 

Officieel wordt de ledencontributie verhoogd naar € 25,00 euro m.i.v. 1 januari 

2021 

 

Bestuursverkiezing 

  Hettie Hollander zal het penningmeesterschap helaas niet meer 

voortzetten.  DRINGEND VERZOEK wie deze functie op zich wil nemen. 

Niemand meldt zich.  

  Coördinatie dienstverlening Diepenheim 

  Heeft u zin in een bestuursfunctie meldt u aan 

Wie wil het bestuur komen versterken? Vorig jaar is de oproep ook          

gedaan. Tijdens de vergadering meldt zich niemand aan. De voorzitter doet  

een dringende oproep aan de mensen erover na te denken. Neem je 

verantwoordelijkheid als lid. Is er geen bestuur dan komt het voortbestaan van 

onze vereniging in gevaar.  

 

Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. De voorzitter bedankt de leden voor    

het vertrouwen.  

 

De voorzitter eindigt een mededeling. Wanneer er problemen zijn meld je deze 

bij de voorzitter of het bestuur maar niet bij het kaderlid.  

 

Pauze 

 

Sluiting vergadering 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de avond. Hij bedankt de leden voor de 

aanwezigheid en wenst iedereen een wel thuis. Diederink wordt bedankt voor 

zijn mooie verhaal en krijgt een envelop met inhoud van de vereniging. 

 

Goedgekeurd aldus: 

 

Voorzitter:      Secretaresse: 

Gerrit Wiggers    Hettie Hollander 

 

------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

 

 


