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Sociaal jaarverslag 2013.
Bestuursvergadering: 1 maal per half jaar. Algemene ledenvergaderingen van Vereniging E.H.B.O.
Noord Brabant werden door het bestuur bijgewoond.
Algemene ledenvergadering: bij aanvang van het cursusjaar. Maria van der Aa, penningmeester, was
aftredend en stelde zich herkiesbaar. Zij werd unaniem door de leden herkozen. Haar functie blijft
penningmeester.
Debby Buth, Hanny Willems en Maria van der Aa werden ontvingen een zilveren onderscheiding
vanwege hun 20-jarig verdienstelijke lidmaatschap. De laatste twee genoemden oefenen al jarenlang
de functies uit van secretaris en penningmeester.
De kascontrole is uitgevoerd door Helene Geerts en Odette Weevers. Zij hebben de bescheiden
gecontroleerd en goedgekeurd. Aan de penningmeester werd door de leden decharge verleend.
Cursussen:
Ook dit jaar verzorgden leden van onze vereniging de e.h.b.o. lessen voor de leerlingen van groep
zeven van basisschool ’t Wikveld te Empel. Ruim tachtig kinderen slaagden voor het examen Jeugd
Eerste Hulp A.
Beginnerscursus reanimatie/AED.
Herhalingslessen reanimatie/AED.
De herhalingslessen voor de leden bestonden o.a. uit de volgende onderdelen:
diverse situaties met Lotus patiënten – reanimatie/AED – voorlichting door dr. Peerden,
verenigingsarts – voorlichting orgaandonatie door de Nederlandse Transplantatie Stichting,
bespreking praktijkervaringen, wandelletsel en verbandleer.
Posten bij evenementen:
Wandel driedaagse Stichting Carnaval ’t Slotgat – muziekfeesten drumfanfare Exempel
Aantal leden: 27.
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Doelstelling:
Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van
ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke hulp bij ongevallen en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan:
E.H.B.O. Vereniging Empel tracht haar doel te bereiken door het aanwenden van alle middelen die
daartoe bevorderlijk zijn:







Het organiseren van cursussen E.H.B.O. en ongevallenpreventie
Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters
Een doelgerichte propaganda
Het samenwerken met andere verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp
en/of het voorkomen van ongevallen en op het terrein van de volksgezondheid
Het organiseren van beginners- en herhalingscursussen reanimatie/gebruik AED
Het opleiden van leerlingen van groep zeven van de basisschool tot gediplomeerden Jeugd
Eerste Hulp A

Bestuursleden en overige leden werken als vrijwilliger. Zij ontvangen geen beloning. Alle kosten
verbonden aan het uitoefenen van hun taak kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester.
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Samenstelling bestuur E.H.B.O. Vereniging Empel:

Voorzitter

Thea van Lith – van Dulmen
Proosdijstraat 7
5236 AT Empel
thea.vanlith@ziggo.nl

Secretaris

Hanny Willems - van der Dussen
Zeewaardin 25
5236 EH Empel
pierre.willems@hetnet.nl

Penningmeester

Maria van der Aa – van der Dussen
Schanswetering 37
5231 NC “‘s-Hertogenbosch
mariavanderaa@planet.nl

