
 

  

Vereniging voor EHBO 
 “De Samaritaan” 

 
Jaarverslag van het secretariaat over 2017 
 
1. Algemeen 
Meerdere communicatiemiddelen zijn ingezet om de leden te informeren. Naast 
de gebruikelijke postzendingen is de digitale nieuwsbrief vijf keer verzonden. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een online service (Mailchimp). Oproep voor 
hulpverlening wordt ook via dit kanaal verspreid, in 2017 was dat negen keer.   
 
2. Ledenaantal 
Eind 2017 bestond het aantal leden uit 136. Dit aantal is inclusief twee ereleden 
en twee kaderinstructeurs.  
 
3. Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd en wel op de volgende data: 14 
februari, 11 april, 20 juni, 22 augustus, 10 oktober, 12 december. Tijdens deze 
vergaderingen is onder andere gesproken over de voortgang van de cursussen en  
herhalingslessen. De statutair verplichte ledenvergadering is op 3 april 2017 
gehouden. Aanwezig waren vijf bestuursleden en 25 leden. Tien jubilarissen zijn 
gehuldigd voor hun resp. 15-jarig, 20 en 25-jarig EHBO-lidmaatschap. 
 
4. Bestuur 
Naam Functie 
Dhr. C. Huikeshoven Voorzitter 
Mevrouw M. van Bruggen Penningmeester 
Mevr. D.B. Kervel Secretaris 
Mevr. J. Damink Ledenadministratie 
Dhr. S. van Leeuwen Hulpverlenerscoördinator 
Mevr. E. Veenschoten Materiaalbeheer 
 
De heer S. van Leeuwen, mevrouw M. van Bruggen en mevrouw 
E. Veenschoten zijn met instemming van de leden herkozen. 
 
5. Herhalingslessen/nieuwe cursussen 
De reguliere EHBO-herhalingslessen van het seizoen 2016/2017 zijn verzorgd 
door C. Huikeshoven en N. Willijns. Hiervoor zijn vier groepen geformeerd met 
een maandelijkse frequentie.  
 
Drie herhalingslessen van cursusseizoen 2016/2017 zijn gehouden over: 

- oefening/diagnosetest; 
- EHBO bij kinderen waaronder reanimatie en verslikking, als onderdeel van 

de nieuwe richtlijnen van Oranje Kruis. 
- Lezing (meldkamer 112, inzet professionele hulpverlening). 

 
Eerste drie herhalingslessen van cursusseizoen 2017/2018 hebben als onderwerp: 
 

- actieve bloedingen, shock; 
- kneuzingen, verstuiking, open en gesloten botbreuk; 
- oefenen met LOTUS van ziektebeelden waaronder epilepsie, beroerte, 

hersenvliesontsteking, schedel- en hersenletsel, suikerziekte. 
 
In het verslagjaar is een opleiding EHBO georganiseerd en twee opleidingen voor 
Kinder EHBO. 


