Jaarverslag secretariaat 2018
Het ledenaantal (gediplomeerden) was op 31 december 2017: 77. De jaargegevens zijn aan de KNV
EHBO doorgegeven. Op 31 december 2016 was dit: 64. We zijn dus iets gegroeid.
De ledenadministratie is bijgewerkt. De nieuwsbrieven en de lesroosters zijn via de mail verzonden.
Ook is hierin aandacht geweest voor de wijzigingen van het Oranje Kruis, zodat een ieder deze kennis
tot zich heeft kunnen nemen.
Lia notuleert de bestuursvergaderingen werkt de notulen uit tot een goed verslag van de
vergaderingen. Hiervoor hartelijk dank!
Er zijn verschillende cursussen en workshops gegeven:
3 herhalingscursussen voor gevorderde EHBO’ers (leden). Dit is conform het beleidsplan en tijdens de
lessen is er aandacht geschonken aan de nieuwe richtlijnen van het Oranje Kruis ten aanzien van
reanimatie aan baby’s en kinderen en zijn de vaardigheden beoefend.
Er is op 1 avond een competentietoets afgenomen bij 4 leden, die door omstandigheden niet
voldoende lessen hadden kunnen volgen.
Er is een basiscursus EHBO gegeven door Joke Duurkoop met 7 cursisten.
Er zijn in 2017 vijf cursussen Eerste hulp aan kinderen gegeven, 2 in het voorjaar en 3 in het najaar.
Een totaal van 32 cursisten opgeleid.
En er zijn 5 herhalingscursussen Eerste Hulp aan kinderen gegeven.
Er is een cursus reanimatie en AED training gegeven op het Wolfert Lyceum aan 8 leerlingen. Zij
hebben het NRR certificaat ontvangen.
Workshops:
Reanimeren voor Welzijn 2x met elk 10 deelnemers.
EHBO aan kinderen 2x met ca. 20 deelnemers per workshop.
EHBO: levensreddend handelen 1x voor het VIP met 10 deelnemers.
jeugd EHBO met reanimatie en AED op cbs De Acker voor groep 8 voor 45 leerlingen.

Uiteraard zijn alle diploma’s en certificaten aangevraagd en ontvangen via Het Oranje Kruis.
Voor alle cursussen en workshops is er promotie gemaakt via De Heraut, flyers en posters en via
mails naar verschillende scholen en verenigingen.
De website wordt door Frank, webmaster, bijgehouden. Het blijkt gelukkig dat er altijd nog mensen
zijn, die de website bezoeken en contact opnemen voor aanmeldingen of meer informatie. Het is nu
ook nog gemakkelijker geworden, omdat het formulier online kan worden ingevuld en verzonden.
En tot slot: de vereniging is op 20 november 2017 verhuisd van leslocatie, van BVCB naar
kinderdagverblijf Smallsteps De Petteflat op de Groeneweg 68 in Bergschenhoek.

Jaarverslag Jeugd
Dit verslag geeft de resultaten/verantwoording van het schooljaar dat in 2017 is afgesloten. In 2017
is een nieuw schooljaar begonnen, waarvan de resultaten/verantwoording in de jaarvergadering over
2018 zullen volgen.
In het jaar 2016-2017 hebben 54 kinderen de EHBO-lessen gevolgd als voorbereiding op het examen
Jeugd EHBO-A. Er deden twee scholen mee: CBS Boterdorp en de Groene Hoek met elk één klas.
Op 6 en 13 april 2017 zijn de examens op de scholen afgenomen en alle 54 cursisten hebben het
diploma behaald.
Tijdbesteding
•

In totaal hebben we ongeveer 16 lesuren per klas lesgegeven, inclusief een workshop
reanimatie.

•

De examens vonden plaats op twee ochtenden van 9.00 tot 12.00.

•

Daarnaast is acht uur besteed aan het uitzoeken, selecteren, verdelen en distribueren van
diverse materialen, zoals boeken, verbandmiddelen, etc.

•

Twee maal per jaar vindt een vergadering plaats met alle lesgevers jeugd-EHBO ten behoeve
van de onderlinge afstemming en uniforme lessen. Dat kost ongeveer twee uur per keer.

•

De totale tijdbesteding komt daarmee op 16 x 2 (lesuren) + 2 x 3 (examens) + 8 (materialen)
+ 4 (vergadering) = 50 uur.

Jaarverslag materiaalbeheer:
Hierbij het eerste verslag van de materiaal beheerder.
In maart 2017 het materiaalbeheer overgenomen van Henk Wielaard. Dit bestond uit het beheer van
de voorraad container alsmede zorgen dat er voldoende koffie en thee op de lesavonden voorradig
is.
Ieder jaar zijn er ook de weer school ehbo ertjes die examen doen waar uiteraard ook voldoende
materiaal nodig is.
Gelukkig hebben wij in 2017 de beschikking gekregen over een nieuwe leslocatie waar ook ruimte is
voor ons materiaal.
Wij hebben na al een eerste uitzoekronde gehad te hebben met een aantal zeer bereidwillige leden
de container leeg gemaakt en tevens zeer verouderde middelen afgevoerd.
Wat nu overblijft is nog een aardige hoeveelheid materiaal waar we nog eens door heen moeten
gaan of alles nog actueel is.

Tegenwoordig zijn bestellingen redelijk snel in huis dus hebbe wij niet zoveel voorraad meer nodig,
tevens voorkomen wij hier veroudering van het materiaal mee.
Tijdens de evenementen zijn er nieuwe rugzakken beschikbaar die een uniforme inhoud kennen wat
gemakkelijker bij te vullen is, tevens zijn er op de grotere evenementen middelen voor dit specifieke
evenement aanwezig.
Tot slot hebben wij nog de beschikking over een caravan welke bij buitenevenementen ingezet kan
worden, ook deze heeft af en toe een schoonmaakbeurt nodig wat afgelopen jaar van binnen en van
buiten is gebeurd.
Tijdens de lessen worden veel verschillende onderwerpen behandeld, maar niet alle onderdelen
maken deel uit van het examen. Aan de kinderen is geleerd:
welke procedure je moet volgen bij het uitvoeren van een reanimatie (workshop)
hoe je verbanden aanlegt
hoe te handelen bij kleine ongevallen in en rondom het huis, zoals bij teken- en insectenbeten,
vergiftigingen, verstuikingen, etc.
hoe je iemand stabiel legt
hoe je iemand van buik naar rug moet draaien
hoe je deskundige hulp moet inroepen
hoe je de Rauteck-greep uitvoert
hoe je de Heimlich-procedure uitvoert
wat je moet doen bij brandwonden en hoe je die kan voorkomen, m.n. bij het afsteken van vuurwerk
Tot slot hebben we, dankzij de bereidwillige medewerking van Pearle, alle leerlingen voorzien van
een vuurwerkbril en hebben we aandacht besteed aan preventie.
Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers:
Henk Wielaard, Elma van Maarl, Emmelies Kolpa, Lia van Overveld, Marianne Janssen,
Erik en Marielle van Kesteren en Frank Troost.

Jaarverslag evenementen
Er zijn in 2017 30 evenementen geweest waarvoor we 536 uur zijn ingezet als hulpverlener. In totaal
zijn 24 EHBO-ers actief geweest wat neer komt op ongeveer 22 uur per EHBO-er. Hiervoor bedankt.

