Nieuwsbrief EHBO Snelverband nr.2 18 februari 2014

Beste EHBO’ers van EHBO vereniging Snelverband,
Middels deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het feit dat de Algemene Leden
Vergadering van 19 maart a.s. (helaas!) moet worden uitgesteld naar een later tijdstip, met
als voorstel de maand mei aanstaande. De definitieve datum moet nog worden bepaald,
daar komen wij nog op terug.
Dit besluit heeft het bestuur van EHBO vereniging Snelverband genomen omdat de
accountant tot afgelopen donderdag nog drukdoende is geweest met het controleren en
ordenen van de boekhouding van de voorgaande jaren. Hij zal nog een advies uitbrengen
hoe de boekhouding van het jaar 2013 hierop aangesloten moet worden.
Verder hebben wij getracht om de boekhouding van de EHBO vereniging van de afgelopen
zeven jaar te completeren. Hiervoor verwijzen we naar de wettelijke termijn van zeven jaar
die door Belastingdienst gesteld wordt. De oud penningmeester heeft via een brief d.d. 4
februari 2014 laten weten: “Ik wil u mededelen dat ik de boeken van EHBO vereniging
Snelverband al heb afgegeven in April 2013. En wel aan de heer Tolen en mevrouw G.
Venix. Deze hebben hiervoor ook getekend. Ik heb dus NIETS meer van de EHBO
Vereniging, zelfs de sleutels heb ik al meer dan 1 jaar geleden afgegeven aan de secretaris
mevr. G. Venix.”
Wij hebben als bestuur geconstateerd dat de boeken niet compleet door haar zijn afgeleverd
alsook dat wij de sleutels niet van haar hebben terug ontvangen. Inmiddels zijn alle sloten
van het pand vervangen en hebben de verschillende huurders van het gebouw nieuwe
sleutels ontvangen. Het is jammer dat de Stichting tot Exploitatie en Beheer Eigen Gebouw
E.H.B.O. Snelverband (STEEBEG) deze kosten heeft moeten maken, maar er was geen
andere oplossing voorhanden.
Het bestuur van EHBO Vereniging Snelverband heeft nogmaals getracht om, door
inschakeling van een advocaat, alsnog de ontbrekende boeken, contracten, correspondentie,
verzekeringsadministratie, sleutels en andere toebehoren van mevr. Groot terug te
ontvangen. Dit is niet gelukt.
Hierna is door het bestuur van de EHBO vereniging, in samenspraak met het District Noord
Holland en na advisering door de heer Pronk van het landelijk bestuur van de KNV,
besloten om niet verder te gaan procederen. Wij hebben nu alles geprobeerd om voor EHBO
Vereniging Snelverband de zaak in goede orde af te handelen, maar we krijgen niet de
medewerking waarop we sinds vorig jaar januari gehoopt hebben. Wij willen hiermee de
zaak afsluiten en zullen trachten een en ander zelf te reconstrueren met behulp van de
accountant.
Wij willen ons nu gaan richten op de toekomst en het komende jaar willen wij een uitgebreid
pakket van leerzame cursussen aanbieden en verwijzen hiervoor naar de website van
Snelverband: http://www.ehbosnelverband.nl/
Sinds kort wordt aangeboden: EHBO aan Kinderen, Eerste Hulp bij Wandelletsel en nu ook
Eerste Hulp bij Sportletsels. Al deze extra aantekeningen geven een meerwaarde aan uw
EHBO diploma.

Tijdens de eindoefening, die wordt gehouden op een bijzondere locatie op 23 april a.s., zult
u in een korte tijd veel verschillende letsels en ziektebeelden zien. Deze bereiden u nog
beter voor op het postwerk. Hiervoor kunt u zich bij EHBO vereniging Snelverband opgeven
via snelverband@gmail.com. Voor het postwerk ontvangt u een vergoeding en u maakt
natuurlijk ook het evenement mee dat een blijvende mooie werk/levenservaring is.
Op onze website kunt u ook lezen dat Gerrie Meijer een zilveren speld heeft ontvangen van
de NODE vereniging voor haar 25 jarig jubileum als docent EHBO. Een afvaardiging van het
EHBO bestuur van Snelverband is bij deze uitreiking aanwezig geweest en heeft namens de
leden een boeket bloemen overhandigd. Ook via deze nieuwsbrief willen wij haar nogmaals
van harte feliciteren met deze behaalde mijlpaal.

Stichting tot Exploitatie en Begeer Eigen Gebouw E.H.B.O. Snelverband
Zoals u weet zijn er in januari jl. sollicitatiegesprekken geweest voor het werven van
bestuursleden voor STEEBEG. Inmiddels zijn er vier bestuursleden benoemd en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De eerste gezamenlijke bestuursvergadering
tussen EHBO Vereniging Snelverband en STEEBEG heeft plaatsgevonden om zo
duidelijkheid te krijgen over de laatste stand van zaken. Het besluit is genomen om
regelmatig met elkaar te vergaderen, zodat de lijnen kort blijven.
Binnenkort zullen zij zich zelf aan u voorstellen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering zal
STEEBEG als een vast agendapunt worden opgevoerd. Indien u vragen en/of opmerkingen
heeft kunt u zich wenden tot de secretaris van de stichting op het mailadres:
steebegsc@gmail.com.
Wij feliciteren de nieuwe bestuursleden van STEEBEG met hun benoeming en wensen hen
veel succes toe met het goed op poten zetten van alle zaken rond het Eigen Gebouw. Wij
gaan uit van een goede samenwerking tussen de twee besturen.
Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer volledig op de hoogte te hebben gebracht
van alle ontwikkelingen rond EHBO Vereniging Snelverband. Indien u toch nog vragen en/of
opmerkingen heeft, dan kunt u zich altijd wenden tot de secretaris, Gabrielle Venix-De Graaf
via snelverband@gmail.com
Wij wensen u een mooi leerzaam cursusjaar toe met veel mooie post EHBO evenementen.
Hartelijke groeten,

BESTUUR EHBO vereniging Snelverband

