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jaarrede van de voorzitter gehouden op de algemene ledenvergadering 28 
mei 2016 te hoek van holland.

Dames en heren, EHBO vrienden,

Ik heet u als voorzitter van EHBO Nederland van harte welkom op 
onze algemene ledenvergadering en de landelijke wedstrijd in de 
accommodatie “De Zeetoren” in Hoek van Holland. We hebben 
onze activiteiten al in verschillende soorten lokaliteiten gehouden, 
een militaire kazerne, een kerk, scholen en restaurants, maar deze 
accommodatie is wel weer heel bijzonder.

Ook een woord van welkom aan onze ereleden: Hans Verkaik, Petra 
Verra en Adrie Overvoorde. Dr. Beerstecher, mevrouw den Broeder en 
de heer Lommerse hebben zich om privé redenen afgemeld. Zij wensen 
ons een goede vergadering en wedstrijd toe.

Tevens een woord van welkom aan de medeorganiserende vereniging 
Hoek van Holland en de vrijwilligers die, samen met EHBO Nederland, 
de wedstrijdcommissie en de directeur van bureau ODB, hebben samen 
gewerkt om deze dag weer tot een mooi succes te kunnen maken.
De vereniging Hoek van Holland is een jubilerende vereniging die dit 
jaar haar �00 jarig bestaan viert. Ik wil het bestuur en daarmee de 
vereniging van harte feliciteren met dit jubileum.
�00 jaar een vereniging besturen en de vrijwilligers enthousiast houden 
is niet niks. Ik probeer me wel eens voor te stellen wat er niet allemaal 
veranderd is in zo’n periode. Kijken we alleen maar naar de opleidingen. 
Toen waren er geen kader en geen LOTUS. Steeds weer nieuwe 
Oranje Kruisboekjes. Daarnaast moesten we als EHBO steeds meer 
zaken afleren. De maatschappij is in die tijd sterk veranderd en ook de 
vrijwilligers zelf. Maar de maatschappij heeft de EHBO’er wel steeds 
meer leren waarderen. EHBO heeft een eigen gezicht gekregen. Ik heb 
het pas nog bij een jubileum van een andere vereniging aangehaald, 
“een EHBO vereniging heeft soms net een familie karakter.” De 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze verenigingen is 
sterk veranderd. Dat is maar weer eens gebleken bij het vluchtelingen 
vraagstuk. Ik weet dat er diverse verenigingen actief zijn en geweest zijn 
in de ondersteuning bij de opvang van vluchtelingen.
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We weten dat het tegenwoordig best moeilijk is om alles te regelen en 
ook om bestuurders te vinden, maar ik heb begrepen dat Hoek van 
Holland de zaken goed voor elkaar heeft. Ze hebben de �00 jaar vol 
gemaakt.
Om dit om te zetten in een blijk van waardering wil ik de voorzitter van 
Hoek van Holland graag de herinneringsschaal van EHBO Nederland 
overhandigen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dames en heren, �0�6 is ook voor EHBO Nederland een jubileum jaar. 
Op �� december �99� is EHBO Nederland opgericht. Dit willen we 
voor onze vrijwilligers en omgeving niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Reserveer alvast �0 december �0�6 in uw agenda. Verdere berichten 
komen later.

Ik had het zojuist over het vinden van goede bestuursleden. Ook 
EHBO Nederland kent dit probleem. We proberen dit op te lossen om 
zodoende naar de toekomst toe een gezonde vereniging te blijven. 
Helaas heeft onze uitvraag bij de aangesloten verenigen geen resultaat 
opgeleverd. Maar uw bestuur blijft actief zoeken om zodoende het 
bestuur weer compleet te krijgen. Dit is nodig, want anders komt er te 
veel druk op te weinig schouders en dat gaat op termijn niet goed.
Ook de wedstrijdcommissie zoekt nog commissieleden. Er lopen op dit 
moment wel enkele gesprekken, maar we zijn nog niet zover dat we 
vandaag iemand kunnen benoemen.
Als er na deze vergadering personen interesse hebben gekregen in een 
dergelijke functie hoor ik het graag.
Wanneer er kandidaten zijn stel ik voor deze personen mee te laten 
lopen met het bestuur of de wedstrijdcommissie. Zij kunnen dan 
eventueel in de volgende ALV benoemd worden.
Nu moet u natuurlijk niet denken dat het hiermee rond is. Nee, het is 
een probleem en ik doe een beroep op een ieders verantwoordelijkheid.

Het is altijd weer goed om als bestuur op de ALV aan te geven wat er 
zo het afgelopen jaar gepasseerd is en welke overleggen we gehad 
hebben met andere organisaties om de belangen van onze vrijwilligers 
zo goed mogelijk te blijven behartigen.
Er is diverse malen overleg geweest met het Prins Hendrikfonds. 
Daarbij ontmoetten we ook onze zusterverenigingen evenals Lotus, 
Node, Nederlandse Reddingsbrigade en het Oranjekruis.
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Ik geef nog maar eens aan dat het Prins Hendrikfonds is bedoeld 
om verenigingen te faciliteren en het financieel ondersteunen van 
organisaties op het gebied van hun taken in de vrijwillige eerste 
hulpverlening. Ik voeg hier nog aan toe het opgezette Stipendium 
voor opleiding van Kaderinstructeurs. De sluitingsdatum van opgaven 
hiervoor was � juni en is afgelopen vergadering verzet naar � juli. Ik 
zou zeggen, kijk op de website van het Prins Hendrikfonds voor de 
voorwaarden.

Zo is er ook overleg geweest met het Rode Kruis, waarbij onder andere 
is gekeken naar waar zij en de EHBO verenigingen gelijk gerichte 
inzichten op het gebied van EHBO hebben. We weten allemaal dat de 
zoektocht naar meer samenwerking tussen het Oranje Kruis en het 
Rode Kruis niet dat heeft op geleverd wat er van verwacht werd. De 
inzichten van het Oranje Kruis en het Rode kruis verschillen te veel. 
Wij, als koepels, gaan verder onderzoeken wat er op het uitvoerende 
vlak mogelijk is, samen met het Rode Kruis. Het gaat tenslotte om de 
hulpverlening in onze samenleving.

Het bestuur van EHBO Nederland is tevens in gesprek met de 
Nationale Bond. Hierbij zijn we aan het zoeken naar welke zaken 
we gezamenlijk kunnen doen. Dit doen we uiteraard met behoud 
van onze eigen identiteit en alleen op het gebied van mogelijke 
samenwerking in uitvoering. Zo zijn we in gesprek over het programma 
van ledenadministratie. Er is door de Nationale Bond een programma 
ontwikkeld waar wij als EHBO Nederland ook ons voordeel mee 
zouden kunnen doen. Ook gedacht kan worden aan bestuurlijke 
vertegenwoordiging in overleggen enz. De bestuurlijke druk en bezetting 
zijn ook bij sommige andere koepels een zorg, nu en zeker in de 
toekomst. We komen over de voortgang hiervan er zeker nog bij u op 
terug.

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar zeer intensief bezig gehouden 
met de samenwerking met ons bureau. Wij kregen nog wel eens vragen 
en klachten van onze verenigingen betreffende de dienstverlening, 
bereikbaarheid, levering van goederen. Dit heeft geleid tot een aantal 
gesprekken met de directeur van het bureau. Uit die gesprekken 
bleek dat de bezetting, bereikbaarheid en dienstverlening door ziekte 
en persoonlijke zaken zeker niet optimaal werden uitgevoerd. Wij, 
als bestuur, zouden graag eerder van deze zaken op de hoogte zijn 
gesteld. We hebben als totaal bestuur met de directeur afspraken 
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gemaakt over de werkzaamheden en hoe ze ingevuld dienen te worden. 
In juli aanstaande is er wederom een evaluatie moment om na te gaan 
hoe de afspraken worden uitgevoerd.
EHBO Nederland heeft in het verleden juist gekozen voor een 
herkenbaar adres waar alles binnen zou moeten komen en worden 
verwerkt. Hiermee hebben we gekozen voor herkenbaarheid en 
continuïteit. Helaas is onze interventie nodig geweest om alles weer eens 
helder af te spreken. Als u als vereniging niet juist bent benaderd, bieden 
wij ons excuus daarvoor aan.

De financiën hebben het bestuur het afgelopen jaar ook bezig gehouden. 
We zijn financieel gezond, maar willen we dit ook blijven, dan moeten 
we bijsturen. Deze zaak zal ook veel verenigingen bekend in de oren 
klinken. Subsidies bijvoorbeeld, worden minder of zijn in zijn geheel 
opgedroogd. Bij het opstellen van de begroting is het bestuur uitgegaan 
van het “profijtbeginsel”, de kosten neerleggen bij die verenigingen die 
gebruik maken van de producten, en geen afdracht verhoging voor de 
verenigingen. Onderdelen die we hebben bekeken zijn onder andere, 
in- en verkoop van verbandmiddelen, onderscheidingenbeleid, wedstrijd, 
ledenadministratie, digitalisering Nieuwsflits, website, jubileum en 
afspraken met het bureau, welk opdrachten tegen welke kosten. Niels, 
de penningmeester, zal bij bepaalde posten een nadere toelichting geven 
en Paul bij het onderscheidingen beleid.

U ziet de EHBO wereld is en blijft flink in beweging en daar moeten we 
als EHBO Nederland, gezamenlijk met de andere koepels en organisatie, 
in mee, om samen de belangen van onze vrijwilligers te behartigen.

Ik spreek de wens uit dat u vandaag een goede vergadering mag 
hebben. Doe ook aan relatieonderhoud in de pauze, maar geniet 
vooral ook vanmiddag van de mooie, verrassende, sportieve oefening. 
Vanmiddag komen de echte gedreven vrijwilligers aanbod met hun 
supporters. Wie zal onze mooie Award voor de tweede keer winnen?
Ik wil op voorhand de wedstrijdcommissie alvast bedanken en laten 
weten dat onze adrenaline al langzaam aan het verhogen is.

Ik wens u een goed en gezellig verblijf hierin Hoek van Holland.

Dank voor U aandacht.
J.M.C.M.Groen in ’t Wout
Voorzitter EHBO Nederland 
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onderstaand de speech welke de voorzitter sprak bij het afscheid van 
robert putz als bestuurslid van ehbo nederland.

Beste Robert,

Wij gaan vandaag echt afscheid nemen van jou als bestuurslid van 
EHBO Nederland. We hebben het tijdens de vorige jaarvergadering ook 
al een beetje gedaan. Toen nam je afscheid van de wedstrijdcommissie, 
maar bleef nog even aan als bestuurslid. (ik weet dat jij geen persoon 
bent die op de voorgrond wil komen, maar het moet nu maar even.)

Robert, jij hebt een flinke staat van dienst achter de rug binnen de 
EHBO wereld.
Op 9 maart �989 heb jij met goed gevolg examen gedaan. Je bent 
namelijk in het bezit van een geldig diploma met het nummer 89007�7�. 
Met vervaldatum � april �0�7. Deze laatste datum ga jij natuurlijk 
verlengen.
Naast de benodigde EHBO-kennis beschik je ook over ruime 
bestuurlijke capaciteiten. Deze heb je op verschillende niveaus jaren 
ingezet zowel bij de afdeling Voorschoten als de regio Leiden, het 
districtbestuur Zuid-Holland en het landelijke bestuur van EHBO 
Nederland. Jij had altijd oog voor de personen achter de EHBO’er. Liet 
ieder in zijn waarde. Maar, Robert, wat jij wel altijd wilde is dat je “in 
control” wilde zijn. Je moest wel overal zicht over hebben en als het 
kan ook de regie in de hand hebben. Ik kan me je opstelling nog goed 
herinneren bij een wedstrijd waar het in de accommodatie niet goed 
geregeld was. Volgens mij was het toen voor jou tot tien tellen, handen 
uit de mouwen en gaan.
 
Waar jij persoonlijk slecht tegen kan is als mensen iets beloven en 
het niet nakomen of maar een deel in orde maken. Ik noem hierbij 
de website. Je beet je er in en liet het niet los. Je hield het op de 
bestuurlijke agenda.

We hebben jou leren kennen als een prettige, actieve bestuurder met 
een grote inzet. We weten ook dat je nog andere dromen hebt, waar 
je je nu voor gaat inzetten. Er is een liedje dat zegt: “I am dreaming”. 
Robert, moet je zeker gaan doen.
Maar ik wil nog wel even een brief onder de aandacht van de 
aanwezigen brengen. (De voorzitter leest een brief voor.) Kun je uit 
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leggen hoe het zit dat je jezelf aankondigde voor een periode voor 
maximaal � jaar. � april �0�0. Het kan aan de datum liggen!!!
Ik denk, gelet op de meerdere jaren dat je bij ons bent gebleven, dat je 
het goed naar je zin hebt gehad. Wij in ieder geval zeker.
Voor je inzet wil ik je een cadeau overhandigen. Hier mee willen we een 
van je “Dreams” verwezenlijken.
(Waarna de voorzitter Robert een prachtig sierbord overhandigt.)

We moeten nog even iets afhechten wat die brief betreft.
(De voorzitter leest een “ontslagbrief” van EHBO Nederland voor en 
speldt Robert de zilver vergulde jubileumspeld met briljant op.)

Hoek van Holland, �8 mei �0�6.

Hierna bedankte Robert alle aanwezigen en verenigingen en in het 
bijzonder het bestuur voor de zeer prettige samenwerking in de 
afgelopen jaren. Hij sprak tevens de hoop uit dat er spoedig een 
opvolger gevonden zal worden.
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verslag van de landelijke wedstrijd van ehbo nederland, gehouden in 
hoek van holland op 28 mei 2016.

We hadden weer een goed bezochte dag met prachtig weer.
We werden gastvrij ontvangen door de vereniging Hoek van Holland en 
we hadden ’s middags een wedstrijd waaraan �� ploegen deelnamen. 
Het thema dit jaar: “Te land, ter zee en in de lucht”.

De wedstrijdcommissie had zes ongevalsituaties voorbereid. Alle 
ploegen hebben hieraan met enthousiasme meegedaan. 

Bij het eerste ongeval waren twee slachtoffers. Bij het slachtoffer met 
oogletsel werd het gebroken jukbeen niet altijd ontdekt. Het andere 
slachtoffer had een bloedneus.

Bij het tweede ongeval was een baby met eerste- en tweedegraads 
brandwonden. Dat de luier, vol heet water, uit moest, was voor velen een 
goed leermoment. Ook opa had brandwonden en was erg van streek.

Bij de derde situatie had elke ploeg al vrij snel door dat het slachtoffer op 
de harde grond gelegd moest worden voor de reanimatie. De methodes 
van op de grond leggen waren verschillend. Het mooist was een variatie 
op de Rautek-methode, waarbij één andere helper de benen pakte. 
De grootste moeilijkheid was dat de broer van het slachtoffer, als hij 
de kans kreeg, over het slachtoffer ging hangen om het reanimeren te 
verhinderen. Misschien had hij de erfenis nodig, misschien wilde de 
broer echt niet gereanimeerd worden. In ons boekje staan maar drie 
redenen om te stoppen met reanimeren en die waren hier geen van alle 
van toepassing.
Wanneer de broer goed toegesproken werd, voordat hij over het 
slachtoffer heen kon hangen, kreeg je de kans om door te gaan met 
reanimeren.

De vierde situatie was buiten. Het slachtoffer met brandwonden 
werd over het algemeen goed geholpen. Het slachtoffer dat rook had 
ingeademd, was wat lastiger te helpen; halfzittend of in een zelfgekozen 
houding steun geven was de beste oplossing. 

Bij de vijfde situatie was een glazenwasser met een open botbreuk. 
De toeschouwer die zich in het nootje verslikte, bleef hoesten. Daarom 
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moest je aanmoedigen om goed door te hoesten en niet meteen met rug- 
of buikstoten beginnen. 
In de laatste situatie was een slachtoffer uit een rolstoel gevallen. Dit 
slachtoffer had al een dwarslaesie. Daarom voelde het niet zoveel van het 
nieuwe letsel: een ontwrichte heup en een verstuikte pols. De ontwrichte 
heup is door niemand ontdekt. Met goed uitvragen en goed kijken had je 
er uit kunnen komen. Ook moest dit slachtoffer beschermd worden tegen 
de zon.

Het was bijzonder dat er deze dag een echt ongevalletje gebeurde 
met een toeschouwer. Eén van de ploegen was in de buurt en heeft 
onmiddellijk geholpen, waardoor ze nog aan hun laatste ongeval moesten 
werken nadat de anderen al klaar waren.

Omdat we buitenongevallen hadden gemaakt, was de ���-centrale 
gewaarschuwd dat er onechte meldingen zouden kunnen binnenkomen. 
Daarom heeft degene van de wedstrijdcommissie die dit had 
gecommuniceerd, zelf de ���-centrale gebeld met de mededeling dat dit 
een echte melding was. De ambulance was er al snel. Gelukkig konden 
ze de patiënt zover stabiliseren dat ze weer zelfstandig met de familie 
naar huis kon.

Als finale hadden we een aantal ongevallen tijdens een abseilshow. 
Eén van de abseilers krijgt tijdens de afdaling een beroerte. De beroerte 
verergert waardoor het slachtoffer bewusteloos raakt. Een ander 
slachtoffer blijkt een allergische reactie op een kwallensteek te krijgen en 
een derde slachtoffer heeft een vishaak door de hand gekregen.
Ook hier werd weer prima geholpen. En beide groepen behaalden precies 
even veel punten!
Het aantal leiderspunten heeft de doorslag gegeven en daardoor werd 
EHBO Maasdijk dit jaar de winnaar van de wedstrijd.

De wedstrijdcommissie hoopt dat we weer allemaal een paar 
leermomentjes hebben gehad en dat iedereen het goed naar de zin heeft 
gehad.

Klaske Ronner
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uitslag.

Poule A  Poule �
1. Algen 415 Maasdijk 1 1. Paling 437 St. Raphaël 1
�. Strand �09 Zwijndrecht �. Haring ��� Wierden �
�. Halmen �97 Dordrecht � �. Mossel ��0 Maasdijk �
4. Duin 393 Wierden 2 4. Garnaal 379 St. Raphaël 2
�. Schelpen �87 Maasdijk � �. Zalm �78 Westerhaar �
6. Zeester ��9 Dordrecht � 6. Inktvis �8� Westerhaar �
7. Zee ��� Culemborg � 7. Oester �7� Culemborg �
8. Zand ��9 Culemborg �

Finale
Winnaar van Poule A tegen winnaar Poule �

Uitslag Finale
Algen �7� punten Leiderschap ��
Paling �7� punten Leiderschap �� 
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van het bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van �8 mei �0�6 is vastgesteld 
dat de vereniging Westerhaar-Vriezenveensewijk de Algemene Leden 
vergadering van �0�7 mede zal organiseren.

Zoals u bekend is vindt het bestuur van EHBO Nederland het prettig 
om ook voor het jaar daarop en eventueel het jaar daarop, en dan heb 
ik het over �0�8 en �0�9, te weten welke verenigingen dan intersse 
hebben in het mede organiseren van de ALV en de wedstrijd.

Echter er hebben zich nog geen kandidaten aangemeld.
Denkt u als vereniging “nou dat zou wel iets voor ons zijn” of  “wij 
hebben in dat jaar een jubileum te vieren en zouden het wel leuk 
vinden dat te combineren”, neem dan contact op met een van 
de bestuursleden. In het colofon achter in de Nieuwsflits vindt u 
emailadressen en telefoonnummers.

Laat iets van u horen. Het zijn altijd reuze gezellige dagen.

Namens het bestuur
Gonnie van Esschoten
Secretaris EHBO Nederland
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uitgereikte onderscheidingen vanaf 1 januari 2016 tot 31 mei 2016

De zilver verguld (goud) met briljantje 50 jaar

�� jan.   Mw. J. Lakerveld - Snoek Stolwijk
�9 apr.  Mw. J. M. v. d. Water - v.d. Bos ‘s-Gravenzande
�� apr.  Dhr. P. Rehorst Rhoon
�8 mei Dhr. R. Putz Voorschoten
 
De zilver verguld (goud) 40 jaar

  9 febr. Dhr. W. G. Eeuwes Moordrecht
�� febr. Dhr. H. G. Broere Ouderkerk a/d IJssel
�6 febr. Mw. M. L. v. Dobben - Janse Berkenwoude
�6 febr. Mw.. E. Oudenes - den Braven Berkenwoude
�6 mrt. Mw. M. Bochanen - Verweij Krimpen a/d IJssel
�� mrt. Mw. A. Kapteyn - v. Wijnen Lekkerkerk
�� mrt. Mw. A. Jansen - Visbeen EPU Sommelsdijk
�� apr. Dhr. A. de Pater Schoonhoven
�� apr. Dhr. H. Visscher Rhoon
�� apr. Dhr. E. v. Ringelestijn Rhoon
�� apr. Mw. G. Opschoor - Boer Bergambacht-Ammerstol
�� apr. Mw. A. Brand Bergambacht-Ammerstol
�0 mei Mw. A. Holst - de Jager Gouderak
�8 mei Dhr. J. v. d. Sar Hoek van Holland
�8 mei Mw. B. de Weers - van Elswijk Hoek van Holland

De zilveren speld met zirkonia 25 jaar

�� jan. Dhr. C. Noordzij Maasdijk
�� mrt.  Dhr. P. J. Bolkenbaas Ouddorp
�7 mrt. Mw. M. L. N. Geerts Middelharnis-Sommelsdijk
�� apr. Mw. C. Koudstaal - Mollema Schoonhoven
�� apr. Dhr. C. F. Kleisterlee Bleiswijk
�8 apr. Mw. H. M. Vlasman Boskoop

De zilveren speld 25 jaar

�� jan. Mw. F. Vonk - Maat Maasdijk
  � febr. Mw. M. Dullemond Alphen ad Rijn-Centrum
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  � febr. Dhr. J. W. T. v. Dijk Alphen ad Rijn-Centrum
  9 febr. Dhr. H. W. Kouwenberg Moordrecht
�� febr. Mw. M. v. Krimpen - Knape Ouderkerk a/d IJssel
�� febr. Dhr. J. P. de Graaf Ouderkerk a/d IJssel
�� febr Mw. G. J. Hevelman - v. Trigt Ouderkerk a/d IJssel
  8 mrt. Mw. Blannckenborg - Lansink Markelo-Diepenheim
  8 mrt. Dhr. F. Wolff Markelo-Diepenheim
  8 mrt. Dhr. E. Woelders Markelo-Diepenheim
�6 mrt. Mw. A. Hettinga Nieuwveen
�6 mrt. Mw. M. Hoogervorst Nieuwveen
�6 mrt.  Mw. A. v. Steenbergen - Brussé Krimpen a/d IJssel
�6 mrt. Dhr. Ritskes Krimpen a/d IJssel
�7 mrt. Dhr. A. A. C. Du Pree Middelharnis-Sommelsdijk
�� mrt.. Dhr. J. v. d. Oever Nieuw Lekkerland
�� mrt.  Mw. D. Donkers Valkenburg ZH
�� mrt. Dhr. M. de Rooij Valkenburg ZH
�� mrt. Dhr. P. H. M. Schoonens Lisse
�� mrt. Mw. G. W. M. v. Amersfoort Lisse
�� mrt. Dhr. G. v. Rooien Lisse
�� mrt.  Mw. A. G. Baak - Vink Lisse
�� mrt. Mw. C. M. v. Wijngaarden Lekkerkerk
�6 mrt. Mw. N. v. d. Hadelkamp Woerden
  6 apr. Dhr. H. Nieuwenhyzen Nieuwerbrug ad Rijn
  6 apr.  Dhr. M. Oussoren Nieuwerbrug ad Rijn
  7 apr. Mw. A. Kwakenbos - v. Egmond Aarlanderveen
�� apr. Mw. W. Benschop Schoonhoven
�� apr. Mw. W. A. Kila Schoonhoven
�� apr. Mw. C. Schep Schoonhoven
�� apr. Mw. J. v. Gemeren - v. Vliet Schoonhoven
�� apr. Dhr. Molenaar Schoonhoven
�� apr.  Mw. C. G. Kokje - Stubenitsky Rhoon
�� apr. Mw. M. C. Heezen Rhoon
�� apr. Mw. M. C. Heezen - Gootjes Rhoon
�� apr. Mw. E. Devilee - Reyerkerk Rhoon
�� apr. Mw. A. Broekzitter - Bastiaan Rhoon
�� apr. Dhr. H. C. Heezen Rhoon 
�� apr. Dhr. E.J. Polder Rhoon
�� apr.  Dhr. E. J. Ouweneel Rhoon
�� apr. Dhr. C. de Winter  Noordwijkerhout
�� apr.  Mw. M. Duindam Noordwijkerhout
�� apr. Mw. G. Peschier Noordwijkerhout
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�9 apr. Dhr. R. de Zeeuw Dordrecht
�9 apr. Dhr. A. Bijkerk Dordrecht
�9 apr. Dhr. H. J. Teunis Lisse
�9 apr.  Mw. E. W. Mooijman - Kuyvenhoven ’s-Gravenzande
�9 apr.  Mw. C. G. Prins ’s-Gravenzande
�9 apr.  Mw. A. F. Cakir - Vreugdenhil ’s-Gravenzande
�9 apr. Dhr. A. J. M. Steentjes ‘s-Gravenzande
  � mei Mw. P. A. Visser - Meulenkamp Dubbeldam
�9 mei Mw. G. Hooier - Rosendal Voorthuizen
�0 mei Mw. E. Rook - Terlouw Gouderak
�0 mei  Mw. I. Verstoep Gouderak
�� mei Dhr. Ter Wengel FATE Enschede
�� mei Dhr. C. Mulder FATE Enschede
�� mei Dhr. J. R. L. v. Leeuwen Hillegom
�� mei  Dhr. H. E. Vledder Hillegom
�� mei Mw. A. C. M. Weijers - Weijers Hillegom
�� mei Mw. J. S. Noordhoek - ’t Hart Waddinxveen
�� juni Mw. R. Kleinjan – v. d. Schee Wierden
�� juni Mw. H. E. Poortman - Waalderinck Wierden
�� juni Mw. H. J. de Ruijter - Varkevisser Valkenburg ZH

Namens EHBO Nederland, alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!
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ehBo rhoon 60 jaar 

Op 6 maart �9�6 werd de huidige EHBO vereniging Rhoon opnieuw 
opgericht. Reden voor het bestuur  om hieraan, na 60 jaar, op een 
aparte wijze aandacht te besteden.
Geen receptie voor leden en genodigden, maar de aandacht richten op 
trouwe en actieve leden.

Na de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op �� april �0�6 werden 
�� leden in het zonnetje gezet als dank voor hun jarenlange inzet voor 
de EHBO Rhoon.
Een tweetal soorten van blijk van waardering werden uitgereikt. Door 
de overkoepelende organisatie EHBO Nederland werd namelijk aan �� 
leden een jubileumspeld uitgereikt voor ��, �0 of �0 jaar lidmaatschap. 
De tweede wijze van waardering was de vrijwilligersmedaille Openbare 
orde en veiligheid voor leden met een actief lidmaatschap van �0, ��, 
�0, ��, �0, �� en �0 jaar of meer. Deze bestond uit een oorkonde en 
medaille met jaarteken.

Bijzonder middelpunt bij deze gelegenheid was de heer P. Rehorst, 
oprichter en erelid van EHBO Rhoon.

Mevrouw M. Rombout,  wethouder Gemeente Albrandswaard, was 
bereid om de onderscheidingen uit te reiken. Zij deed dit op een 
persoonlijke en enthousiaste wijze en benadrukte de belangrijkheid van 
actieve EHBO’ers in de gemeente.
Zij bedankte de gedecoreerden voor hun inzet in de afgelopen jaren in 
de gemeente.

H.(Hans) Visscher
Penningmeester EHBO Rhoon 
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Zittend op de voorgrond de heer P. Rehorst
oprichter en erelid van de vereniging Rhoon
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�00 jaar EHBO vereniging Hoek van Holland, Ter land, ter zee en dat al 
een eeuw!

Na maanden voorbereiding was het dan zover. Op �8 mei kwam 
iedereen vroeg uit de veren om alles in orde te maken, zodat we om half 
tien onze eerste gasten van die dag konden ontvangen.
Ook het team van de wedstrijdcommissie arriveerde al vroeg met 
volgepakte auto’s op de parkeerplaats van ‘De Zeetoren’ om de nodige 
voorbereidingen te treffen voor de landelijke wedstrijd die in de middag 
plaats zouden vinden.

De ontvangsttenten werden opgezet, de vergaderzaal in orde gemaakt, 
de gebakjes opgehaald, het terras aangekleed en toen was er koffie. 
Daar was iedereen op dat moment wel hard aan toe! 
In de keuken werd intussen gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
lunch voor 8� personen. Je begrijpt dat het een drukte van jewelste was 
in en rondom het gebouw.
Na het bestuur kwamen de gasten voor de jaarvergadering van EHBO 
Nederland. Deze werd geopend door de voorzitters van EHBO Hoek 
van Holland en EHBO Nederland. De Hoekse vereniging kreeg uit 
handen van de heer Groen in ’t Wout, voorzitter van EHBO Nederland, 
een gegraveerde schaal overhandigd als herinnering aan dit eeuwfeest 
en zo kon de vergadering met een volle agenda beginnen.

Het weer werkte die dag voor �00% mee, waardoor iedereen in de 
pauze kon genieten van de zon en het uitzicht. Tijdens het tweede deel 
van de vergadering bleek het voor een aantal mensen erg moeilijk om 
alle aandacht bij de sprekers te houden, want ze zagen duidelijk niet 
iedere dag van die grote schepen voor hun raam voorbijgaan.

Na een vlotte en geslaagde lunch kond de wedstrijd beginnen. Zowel 
binnen als buiten werd er hard gewerkt aan spectaculaire oefeningen, 
want ik draai al heel wat jaren mee maar heb nog nooit een oefening 
met abseilen meegemaakt. Dat is dan weer het voordeel als je voor een 
toren als locatie hebt gekozen. Tussen de opdrachten door moest een 
ploeg nog echt aan de slag met een dame die onwel was geworden. De 
ambulance was (voor onze begrippen) al snel aanwezig en de dame 
werd voor onderzoek meegenomen de wagen in. Aan belangstelling had 
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zij geen gebrek want het was behoorlijk druk en iedereen wilde dit toch 
wel even volgen. Na een controle mocht de dame gelukkig weer naar 
haar man die op dat moment als lotus aan het werk was. Beetje rustig 
aan en uit de zon blijven!

Na de wedstrijd, die gewonnen werd door een Maasdijkse ploeg, ging 
het merendeel van de bezoekers huiswaarts en bleven we met een klein 
clubje achter om even uit te blazen en te genieten van een warm/koud 
buffetje. Einde van het officiële gedeelte van deze dag.

Voor onze vereniging begon het feest nu pas echt. Eerst de receptie 
en aansluitend een feestavond voor leden en oud-leden. Zeker 
de feestavond had het karakter van een reünie. Er werd namelijk 
heel wat bijgepraat en vooral de ‘hele oude leden’ zaten met elkaar 
herinneringen op te halen van leuke, spannende en roerige tijden, want 
er is in de afgelopen eeuw héél wat veranderd binnen deze vorm van 
hulpverlening. Het was ook leuk om te zien hoe trots deze mensen nog 
zijn op hun diploma, dat ze rond �9�0 gehaald hebben! Maar naast 
het praten tot in de late uurtjes binnen en buiten op het terras,  werd er 
natuurlijk ook volop gebruik gemaakt van de dansvloer omdat je met de 
klanken van de Bahama’s in je oren niet stil kan blijven staan.
Voor de jubileumcommissie, de medewerkers, het landelijk team  en het 
personeel van ‘De Zeetoren’ was het een lange, maar zéér geslaagde 
dag die we voorlopig niet zullen vergeten.

Wij wensen de EHBO vereniging Dordrecht, die dit jaar ook �00 jaar 
bestaat, en de organisatoren van de jaarvergadering en wedstrijd �0�7, 
heel veel succes en hopen dat zij net zo’n schitterende dag krijgen als 
wij.

Wilma van Oeffelt-Tabben
EHBO vereniging Hoek van Holland
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EHBO anno 2016

Samen zijn we met een heel leger vrijwilligers binnen EHBO Nederland. 
U, wij, zij en ik. We hebben het allemaal druk met ons privé leven, gezin, 
wel of geen werk, wel of geen (klein)kinderen, sport, spel en.... EHBO.
We maken deel uit van een vereniging en op een zeker moment hebben 
we daar een taak op ons genomen. 

De laatste jaren merken we allemaal dat er iets verandert. Het kost 
steeds meer moeite om een opleiding vol te krijgen of vrijwilligers voor 
evenementen te vinden. Bestuursfuncties worden niet meer opgevuld. 
Het is hierbij een schrale troost te horen van collega’s in den lande dat 
het een nationaal probleem is. 
Waar haal je dan in deze zware tijden de motivatie vandaan om door te 
gaan en het vertrouwen te houden in je mensen, in je vereniging en in je 
doelen?

Wij denken dat er genoeg leuke en onverwachte en positieve dingen 
gebeuren.

	Als ik kijk naar de cursist die met zijn 80 jaar in één keer voor 
de opleiding slaagde

	Als het net lukt om toch met de opleiding te starten
	Als een cursist, enthousiast geworden, zelf een nieuwe cursist 

aanmeldt
	Als je een oorkonde kunt uitreiken aan alle kinderen die voor 

slachtoffer speelden bij de kinderopleiding en als je ziet hoe 
trots ze zijn

	Als je complimenten krijgt van een controleur van het Oranje 
Kruis, tijdens het examen

	Als een van je cursisten de opleiding voor instructeur volgt en je 
zo uit de brand helpt

	Als je in een prettige en open sfeer kunt overleggen 
met collega's van een andere vereniging en een 
samenwerkingsverband aan durft te gaan

	Als er bij evenementen telkens weer de waardering 
uitgesproken wordt over de inzet
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	Als een facebook bericht over je AED training onverwacht 
duizenden views heeft

	Als je het nieuwe diploma ziet: mooi, handig en modern!

Kijk eens goed om je heen, luister naar elkaar en kijk wat er gebeurt. En 
haal daar de  energie uit om nog heel lang door te gaan!

Deze pen komt van EHBO vereniging Zwijndrecht.
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nederlandse reanimatie raad

uit de nieuwsbrief van de nederlandse reanimatie raad van vrijdag 20 mei 
2016.

Nieuw lesboek reanimatie beschikbaar

Het nieuwe lesboek “basale reanimatie inclusief de AED” is beschikbaar. 
Het lesboek is aangepast aan de richtlijnen reanimatie �0�� in 
Nederland. De boeken zijn te koop via de webshop op onze site, via de 
boekhandel en in veel gevallen via uw eigen vereniging of leverancier 
van AED’s en verbandmiddelen.

De NRR onderzoekt de mogelijkheid het boekje in de toekomst als 
gratis PDF beschikbaar te stellen. Mocht dit te realiseren zijn, dan 
zal dit uiteraard ook gevolgen hebben voor de prijs van de gedrukte 
exemplaren. Voor �0�6 zal dit echter zeker niet het geval zijn. 
 
Het lesboek basale reanimatie van kinderen ligt bij de vormgever en 
volgt zo spoedig mogelijk net als de bijbehorende lesmaterialen.

Gebruik illustraties en filmpjes van de NRR.

Regelmatig ontvangt de NRR de vraag of illustraties uit presentaties 
of één van de lesboeken gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld 
eigen folders of reclame materiaal. Met deze folders wil men dan 
de reanimatie en Eerste Hulp cursussen die georganiseerd worden 
onder de aandacht brengen. Voor deze doeleinden heeft de NRR een 
aantal afbeeldingen vrij beschikbaar gesteld. Deze afbeeldingen zijn te 
downloaden op de website van de NRR www.reanimatieraad.nl.  
 
Daarnaast zijn er steeds meer partijen die eigen lesmateriaal of E-
learning ontwikkelen. Daarvoor worden dan vaak eigen filmpjes, foto’s 
en illustraties gemaakt. De kosten daarvan kunnen aardig oplopen. 
Tegen een beperkte vergoeding kan hiervoor ook gebruik gemaakt 
worden van de foto’s, illustraties, teksten en video’s van de NRR. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de NRR.
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colofon

Voor de adresgegevens van EHBO Nederland verwijzen wij u naar het 
colofon.

Bureau EHBO Nederland
EHBO Nederland
Postbus 7�
�7�� ZH EEMNES
0�� �� 8� ��8
info@ehbo.nl

Voorzitter
Dhr. J.M.C.M. Groen in ’t Wout
Elzekrulzoom �6
��0� SH ALPHEN A/D RIJN
0�7� ���0 07
voorzitter@ehbonederland.nl

Secretaris
Mw. G. van Esschoten - Verhoef
Lindenpad �8
�87� RT SCHOONHOVEN
0�8� �8����
secretaris@ehbonederland.nl

Penningmeester
Dhr. N.J.F. Godyla
Fazantstraat ��
��6� GL LISSE
06 �7�0��79
penningmeester@ehbonederland.nl

Bestuurslid, onderscheidingen
Dhr. P. Hokke
Moerdijksestraat �6
�7�� EL OUDENBOSCH
0�6� ���70�
onderscheidingen@ehbonederland.nl
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Bestuurslid, 

Vacant

Bestuurslid, jeugdcommissie, wedstrijdcommissie
Mw. K. Ronner
M.H. Trompweg �6
���7 BT DORDRECHT
078 6�8�0�9
jansieverink@kpnmail.nl
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Erelid
Mw. W. den Broeder - van Zwienen
De Landerijen ��
�9�6 TA KRIMPEN A/D IJSSEL
0�80 ��6 70�

Erelid
Dhr. Dr. H.J.P. Beerstecher
Simon Vestdijklaan �0
���� KV OEGSTGEEST
07� �� �� 7�7

Erelid
Dhr. H.A.P.J. Lommerse
Van Meerbeekstraat �0
��8� AS HILLEGOM
0�� �� �7 6�8

Erelid
Dhr. J.C. Verkaik
Waterruit ��
�80� PB GOUDA
0�8� ��6 ��9

Erelid
Mw. P.H.C. Verra - Weijers
Waltmanstraat ��
���6 BB ZWAANSHOEK
0�� �8 �� 606

Erelid
Dhr. A.W. Overvoorde
Nachtegaalstraat ��
�9�� VL KRIMPEN A/D IJSSEL
0�80 ������
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De Nieuwsflits van EHBO Nederland wordt gratis verzonden naar 
alle secretariaten van de aangesloten verenigingen. Ook ontvangen 
zusterorganisaties en relaties een exemplaar.

Iedere vereniging ontvangt kosteloos één exemplaar op het 
secretariaatsadres, maar het staat de verenigingen vrij om kopieën te 
maken, zodat binnen de eigen vereniging de Nieuwsflits onbeperkt kan 
worden verspreid.

Verder kan EHBO Nederland de Nieuwsflits naar een door de vereniging 
aangegeven adres verzenden. Men dient hiervoor een jaarabonnement 
aan te gaan tegen een prijs van € 8,50 inclusief verzendkosten.
Men ontvangt dan vier Nieuwsflitsen en het Jaarverslag. Over de 
voorwaarden en het toezenden van een aanvraagformulier kan men 
contact opnemen met het bureau.

Kopij is altijd welkom en kan te allen tijde worden ingeleverd. Stuur deze 
bij voorkeur per mail als Word-document aan info@ehbo.nl

Of naar:

EHBO Nederland 
t.a.v. redactie Nieuwsflits 
Lindenpad �8 
�87� RT SCHOONHOVEN 

Telefoon 0�8� �8����
  06 ��90�890

E-mail adres i.esschoten@ziggo.nl of Gonnieve@ziggo.nl


