AFDELING GRONINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
Jaarverslag van de secretaris: 2020

Jaarverslag 2020
Afgelopen jaar hebben we de algemene ledenvergadering (ALV) pas laat in het jaar gehouden
en hoewel we toen op het jaar 2019 gingen terugblikken, konden we op dat moment natuurlijk
niet anders dan ook deels terugblikken op 2020. Dit kwam vooral vanwege een belangrijke
verandering: de verkoop van ons verenigingsgebouw. In het vorige verslag (over 2019) is hier
al veel over aan bod gekomen, maar voor de volledigheid zal ik dat punt in hoofdlijnen alsnog
bespreken in dit jaarverslag.
Verder lijkt het erop dat er in de vereniging weinig is gebeurd in 2020. Dat is op zich ook
(deels) zo, maar het bestuur had genoeg te doen zoals uit dit verslag zal blijken. Nadat het
verenigingsgebouw was verkocht, was er binnen het bestuur weer capaciteit om met andere
zaken bezig te gaan, waaronder: de administratie, nakijken van afgenomen diensten en
natuurlijk de coronapandemie.
De pandemie zal als een rode draad door dit jaarverslag lopen en heeft veel invloed gehad op
wat er allemaal wel en niet is gebeurd binnen de vereniging. De pandemie was ook de reden
dat de vorige ALV pas laat in het jaar werd georganiseerd. Als bestuur hadden wij de handen
vol om de vereniging administratief goed op de rol te krijgen.
De vorige ALV is voor het eerst online georganiseerd en hoewel dat vrij spannend was (“zal de
techniek ons niet in de steek laten?” en “zal het voor iedereen die wil deelnemen wel
werken?”), zijn we zeer te spreken over het verloop. Vanwege de huidige coronamaatregelen,
zal de komende ALV ook weer online worden georganiseerd.
NB: Met ingang van dit jaar houden we de term “algemene vergadering” (AV) aan, in plaats
van “algemene ledenvergadering” (ALV). Dit is i.v.m. een wetswijziging waarbij verenigingen
onder dezelfde wetgeving vallen als bedrijven.

Even voorstellen
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit:


Marianne Gruis: voorzitter (en uitzendcoördinator)



Arie Wolters: penningmeester (en instructeur)



Arno van der Kolk: secretaris



Niesje van Nigtevecht: tweede secretaris (en algemeen bestuursondersteuning)

Verkoop verenigingsgebouw en verhuizing
In 2019 was besloten dat het verenigingsgebouw niet kon worden aangehouden i.v.m. de hoge
lasten, het achterstallig onderhoud en gedeeltelijke afkeuring inzake de brandveiligheid. Na een
verkooptraject was het gebouw uiteindelijk voor €575.000,- verkocht aan Vastgoed Noord
Nederland B.V.. Er volgde een verhuizing (waarbij Merlijn Witteveen ontzettend heeft
geholpen!) en op 30 april vond de overdracht plaats bij notaris Hoekstra & Partners.
Omdat het verenigingsgebouw hypotheekvrij was, heeft dit geleid tot een flinke toename van
de spaartegoeden van de vereniging. Dit is terug te zien in het financieel jaarverslag.
De vereniging is nu verhuisd en het nieuwe adres is:
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Wijkdeal De Wijert
Van Schendelstraat 9
9721 GV
Groningen
Officieel is dit adres nu ‘de cursuslocatie’, maar dit is niet het officiële vestigingsadres van
onze vereniging. T.b.v. de Kamer van Koophandel is het noodzakelijk om een adres op te
geven van een locatie die:
1. ofwel in eigendom is van de vereniging;
2. ofwel via een huurcontract wordt gehuurd door de vereniging;
3. ofwel een privéadres is van een bestuurslid.
Wij hebben ervoor gekozen om het woonadres van Marianne Gruis aan te houden in dit geval.
Optie 1 is niet van toepassing, omdat de vereniging niet is verhuisd naar een nieuwe
kooplocatie en optie 2 is niet van toepassing omdat er geen officiële huurovereenkomst
mogelijk is met De Wijkdeal. De reden daarvoor is dat er dan sprake zou zijn van onderhuur,
wat de verhuurder niet toestaat.

Financiën
Vanwege de verkoop van het verenigingsgebouw staat de vereniging er nu ontzettend goed
voor: alle acute geldzorgen zijn voorbij.
In het vorige jaarverslag schreef ik nog over de negatieve rente die wordt geheven over
vermogen op een bankrekening, dat boven een zekere limiet uitkomt. Dit hebben we voor nu
opgelost door het vermogen over verschillende bankrekeningen te verdelen.
Bij de Algemene Vergadering leggen we dit punt aan de leden voor: wat te doen met het
vermogen van de vereniging?

Bestuur en administratie
In 2019 hebben we een begin gemaakt met het digitaliseren van de administratie en het
structureren ervan. Dat hebben we in 2020 doorgezet. Daarnaast is onze ledenadministratie nu
in het systeem Genkgo ondergebracht, dat door de KNV wordt aangeboden. Hoewel dit vooral
ook op verzoek van de KNV was, biedt Genkgo wel degelijk voordelen aan het bestuur van
onze vereniging.
Het beheren van de ledenadministratie is hiermee vergemakkelijkt en het biedt ook de
mogelijkheid om eenvoudig periodiek nieuwsbrieven te versturen.
Daarnaast registreren we in dit systeem geïnteresseerden in een EHBO-opleidingscursus.
Zodoende kunnen we hen op de hoogte houden over ontwikkelingen met betrekking tot de
planning van de EHBO-opleidingscursussen.
De samenstelling van het bestuur is in 2020 gewijzigd: Arie Wolters heeft de plek als
penningmeester overgenomen van Enoch van der Veur en Niesje van Nigtevecht is als tweede
secretaris toegetreden.
In 2020 hebben we als bestuur waardevolle ondersteuning gehad van Rob van Kleef,
bestuurslid van het district Groningen. Omdat we als bestuur nu alles veel beter onder controle
hebben dan voorheen, hebben we Rob bedankt voor zijn hulp. Nu staat het bestuur weer op
eigen benen.
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AVG, privacyregels en registratie van persoonsgegevens
De AVG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) is een wet die (in het kort)
voorschrijft dat instanties netjes om moeten gaan met persoonsgegevens. Dat houdt in dat het
onze vereniging is toegestaan om persoonsgegevens van onze leden te registreren, die
noodzakelijk zijn bij de werkzaamheden van de vereniging. Persoonsgegevens zijn
bijvoorbeeld nodig bij het aanvragen en verlengen van EHBO-diploma’s.
In het kader van de AVG, heeft het bestuur besloten dat, wanneer een lid zich uitschrijft bij
onze vereniging, in principe alle persoonsgegevens van dat lid worden verwijderd uit onze
ledenadministratie, met uitzondering van de naam. Eens per jaar, op of rond 1 januari, zullen
gegevens van uitgeschreven leden die langer dan 2 jaren nog in de administratie staan, alsnog
volledig worden verwijderd.
Schoning administratie
Op het moment dat een lid competent is verklaard, geven we de persoonsgegevens van het lid
door aan het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis verstrekt vervolgens de pasjes. We hebben de
administratie bij het Oranje Kruis up-to-date gebracht omdat daar nog personen stonden
geregistreerd, die niet meer aan onze vereniging verbonden waren.
Opzeggen overbodige diensten
In het verleden waren er door het bestuur diensten afgenomen, waar onze vereniging geen
gebruik meer van maakt. Die diensten zijn opgezegd. Denk aan extra e-mailadressen bij KPN,
extra domeinnamen voor de website, etc.
Helaas kwamen we pas achter het bestaan van deze diensten, na het ontvangen van de
bijbehorende facturen.
Aanpassen verzekeringen
Er was ooit eens door het voorgaande bestuur een ‘parapluverzekering’ geregeld, aangaande
bestuursaansprakelijkheid en personenongevallen (voor vrijwilligers bij uitzendingen). Het
idee van deze constructie was dat ‘omringende EHBO-verenigingen’ zich bij onze vereniging
konden aansluiten om zodoende goedkoper verzekerd zijn (vanwege kwantumkorting).
Sinds 2016 zijn de kosten van deze verzekering niet meer doorberekend aan deze andere
verenigingen. Dit vanwege onduidelijkheid in de administratie die het bestuur had geërfd. Op
het moment dat we dit boven tafel hadden, hebben we de de aangesloten EHBO-verenigingen
benaderd. Hieruit bleek dat het grootste deel inmiddels zelf een eigen verzekering hadden
geregeld. Hierdoor konden wij bij onze verzekeraar (CentraalBeheer/Achmea) een wijziging
doorgeven om de polis aan te passen.
Verder, vanwege het feit dat we rondom de verhuizing inboedel (tafels, stoelen, etc, etc)
hadden afgestoten, konden we de ‘inboedelverzekering’ (bedrijfshulpmiddelenverzekering)
aanpassen. Beide hadden een lagere premie tot gevolg.
Statuten en huishoudelijk reglement
Al enige jaren is er de noodzaak om de statuten en het huishoudelijk reglement te vernieuwen.
De huidige statuten stammen uit 1977 en zijn niet meer van de tijd. Dit blijkt o.a. uit het feit
dat er leeftijdsdiscriminatie in voorkomt: personen ouder dan 65 mogen geen zitting nemen in
het bestuur. Dit staat haaks op de grondwet en is daardoor ongeldig.
Op de Algemene Leden Vergadering van 6 juni 2019 is er toestemming door de leden gegeven
de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Deze documenten zijn inmiddels klaar
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en worden getoetst door de notaris en het hoofdbestuur. Voor de AV aan krijgt ieder lid deze
documenten toegezonden en kan er op het huishoudelijk reglement gereageerd worden. Voor
de statuten is deze mogelijkheid niet. Deze laatste zijn door het hoofdbestuur vastgelegd. Voor
beide documenten is wel toestemming van de leden vereist.

Cursussen
Begin 2020 werd de herhalingscursus van het seizoen 2019/2020 vroegtijdig beëindigd. Dit
had te maken met de komst van het coronavirus. Het gevolg hiervan is dat een aantal leden het
cursusonderdeel ‘Stop de bloeding’ nog niet heeft doorlopen. Hier komt nog een oplossing
voor.
Ook zou in 2020 het cursusseizoen 2020/2021 beginnen. Vanwege diezelfde pandemie was al
gauw duidelijk dat we dit niet zonder meer konden laten beginnen.
Overigens, om diezelfde reden hebben we in 2021 geen EHBO-opleidingscursus kunnen laten
doorgaan.
Als bestuur ontwikkelden we een protocol voor de klassikale cursussen; hierover hebben we de
leden destijds geïnformeerd. Omdat we initieel nog relatief optimistisch waren, riepen we de
groepen woa-1 en dia2 weer in het leven en verdeelden we de leden over alle beschikbare
groepen. We wilden hiermee kleinere groepen maken, wat volgens de dan-geldende
coronamaatregelen een oplossing kon zijn.
Echter, de situatie met de pandemie werd niet beter en er was steeds minder mogelijk.
Klassikale lessen waren en zijn nog niet mogelijk. Al was het maar omdat ook Wijkdeal De
Wijert de deuren gesloten hield.
Als bestuur vonden we dat we voor onze leden toch iets moesten organiseren in het kader van
een herhalingscursus. Daarom hebben wij besloten alle leden, met uitzondering van de
cursisten EHAK, een verplichte e-learning aan te bieden. We hebben de afdeling Hengelo
benaderd omdat zij een e-learning hadden ontwikkeld, welke we hiervoor wilden inzetten. We
hopen dat de situatie qua pandemie zal verbeteren en onze praktijklessen ergens in 2021 alsnog
door kunnen gaan. Sommige zaken, zoals reanimatie en gebruik van de AED, zijn helaas niet
goed te oefenen/toetsen via e-learning.
De tijd zal het leren of dit haalbaar is of niet.

Leden en aspiranten
Ondanks dat er vanwege de pandemie veel niet mogelijk was in 2020, waaronder de
opleidingscursus, hebben zich in dat jaar toch enkele aspiranten gemeld bij onze vereniging.
Zoals hierboven vermeld zijn zij, met hun toestemming, in onze administratie opgenomen, om
hen zo op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen, qua planning van een EHBOopleidingscursus.
Op dit moment telt onze vereniging in totaal 96 leden, waarvan 8 de cursus Eerste Hulp aan
Kinderen volgen en waarvan 2 instructeurs.

Uitzendingen en aanvragen voor evenementen
In 2020 heeft onze vereniging in totaal 38 aanvragen om EHBO’ers bij evenementen gekregen.
Vergeleken met de voorgaande jaren is het aantal aanvragen met 60% gedaald. Van deze
aanvragen hebben leden van onze vereniging in de eerste drie maanden van 2020 bij 13
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evenementen een EHBO-dienst gedaan. Bij een evenement bleek de organisatie te beschikken
over eigen BHV’ers en is de aanvraag aan onze vereniging ingetrokken.
Op 10 maart 2020 werden de eerste evenementen verboden in een deel van Nederland vanwege
coronabesmettingen. Al gauw volgde op 12 maart 2020 dat alle evenementen in heel Nederland
werden afgelast. Hierdoor konden 9 evenementen waarvoor EHBO’ers bij onze vereniging
waren aangevraagd, niet doorgaan.
Tot 1 september lagen alle evenementen stil. Vanaf dat moment vonden grote evenementen nog
steeds niet plaats maar inmiddels werden er wel weer (kleinere) sportevenementen
georganiseerd. Leden van onze vereniging hebben vervolgens bij 8 evenementen weer een
EHBO-dienst gedaan. Voor 2 evenementen waren onvoldoende aanmeldingen van EHBO’ers
uit onze eigen vereniging en heeft een andere EHBO-vereniging hierbij de EHBO verzorgd.
Eind september werden de maatregelen weer aangescherpt waardoor 5 evenementen met een
verzoek om EHBO’ers van onze vereniging, niet meer zijn doorgegaan.
Het is dan ook een heel bijzonder jaar geweest waarbij veel evenementen niet hebben
plaatsgevonden. Die evenementen die wel zijn gehouden waren leuk, gezellig en interessant.
Bedankt aan alle leden die zich hiervoor hebben ingezet!

Toekomst
Ook zal ik nog even vooruitkijken. Hoewel dat natuurlijk altijd lastig is (zeker in de huidige
pandemie, waarbij coronamaatregelen kunnen wijzigen), hebben we als bestuur wel plannen en
wensen.
Als eerste de website. Sinds de website-hack in 2019, beschikken we over een zeer
rudimentaire website. Deze is momenteel niet zo handig te onderhouden en er staat maar
weinig informatie op. We zijn aan het kijken of we onze website bij de KNV kunnen
onderbrengen. Voor weinig geld (vergeleken met andere hostingpartijen) kunnen we daar een
complete website afnemen, die we volledig kunnen beheren en voorzien van alle relevante en
actuele informatie.
Dat laatste is trouwens ook noodzakelijk: i.v.m. onze ANBI-status1 dienen jaarverslagen op de
website te worden gepubliceerd.

Tot slot
Het jaar 2020 was een moeilijk jaar vanwege het feit dat er zoveel persoonlijk leed en
problemen ontstonden als gevolg van de pandemie: evenementen die niet door konden gaan,
zaken die moesten sluiten, mensen die ziek werden of erger.
Organisatorisch heeft het binnen het bestuur voor de nodige uitdagingen gezorgd. Maar, we
zijn ervan overtuigd dat we als bestuur alles goed zijn doorgekomen. Het gaat weer goed met
de vereniging en we kunnen weer verder. Hopelijk zullen de coronamaatregelen snel worden
verlicht zodat we weer klassikaal les kunnen volgen en dat voor het eerst op de nieuwe locatie!
Overigens heb ik aan het bestuur kenbaar gemaakt om nu, na om en nabij 3 jaren, te willen
stoppen met mijn bestuurstaken. Daarom zal ik na de komende algemene vergadering mijn
functie als secretaris beschikbaar stellen en uit het bestuur stappen.
1

ANBI (Algemeen nut beogende instellingen): Een instelling waarvoor speciale voordelen gelden, waaronder:
niet-belastingplichtig; schenkingen eraan zijn aftrekbaar van inkomstenbelasting. Zie de website van de
belastingdienst.
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Nu het verenigingsgebouw is verkocht, kan ik oprecht zeggen dat het administreren van de
vereniging er veel overzichtelijker op is geworden. Ik hoop dat dit zal zorgen dat een of meer
van onze leden bereid zal/zullen zijn om de rest van het bestuur te komen versterken!
Arno van der Kolk
Secretaris
8 april 2021
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