AFDELING GRONINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
Jaarverslag van de secretaris en penningmeester: 2021

Jaarverslag 2021
Afgelopen jaar hebben we de algemene vergadering (AV) op 18 mei gehouden
waarbij dankzij de medewerking van onze leden de nieuwe statuten zijn aangenomen
(er is een deelname aan de stemming van 2/3 van het aantal leden nodig) in deze
vergadering zijn ook het nieuwe huishoudelijke reglement en het kostenvergoeding
reglement aangenomen.
Het beleid met betrekking tot de financiën is hier ook door de leden aangenomen.
Op 28 juni is ons nieuwe statuut van de vereniging bij de notaris gepasseerd en daar
bekrachtigd.
Als uitvloeisel van de AV in mei hebben we een extra AV op 23 juni gehouden met
betrekking tot onze financiën en het beleggen van ons geld.
In verband met de voorgenomen belegging van ons geld is op deze vergadering ook
ons belegging statuut aangenomen.
Op 6 juli hebben wij een groot deel van ons kapitaal ingelegd op onze
beleggingsrekening.
De Corona pandemie was helaas ook dit jaar weer nadrukkelijk voelbaar, met als
gevolg dat ook in het voorjaar geen bijscholing of opleiding bijeenkomsten mochten
worden georganiseerd. Daarvoor in de plaats hebben we voor onze leden die in het
bezit zijn van een EHBO diploma een “online” cursus aangeboden, die door iedereen
succesvol is afgerond.
In de zomer was er gelukkig weer meer mogelijk zodat we ook de cursus locatie aan
de van Schendelstraat konden inrichten.
In september konden we gelukkig weer bezig met fysieke lessen, maar ook bij de
avond cursus sloeg de pandemie weer toe en moesten we helaas de laatste les
annuleren.
Als klap op de vuurpijl kregen wij aan het eind van het jaar de mededeling dat we het
pand aan de van Schendelstraat mesten verlaten en dat we gingen verhuizen naar het
Multifunctioneel Centrum De Wijert / Helpman.
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Even voorstellen
Het bestuur bestaat momenteel uit:
• Marianne Gruis: voorzitter en uitzendcoördinator
• Arie Wolters: penningmeester en secretaris

Inrichting en verhuizing
Gelukkig konden we het gebouw aan de van Schendelstraat in de zomer in gebruik
nemen waarbij de hulp van Merlijn Witteveen en Niesje van Nigtevecht een grote
steun was.
Helaas moesten we in december weer alles inpakken waarbij we gelukkig de hulp
kregen van Merlijn Witteveen en Ineke van der Beek.
Bij het uitpakken bleek dat de ruimte die we aangeboden kregen in het nieuwe pand
niet meer was dan een bezemhok en er verder geen mogelijkheid was om de ruimte
van de Wijkdeal te gebruiken.
Daarmee kwam een einde aan de samenwerking, maar gelukkig is de beheerder van
het nieuwe gebouw ons te hulp geschoten zodat we toch weer een onderkomen
hebben.
Het nieuwe adres is nu:
Multifunctioneel Centrum de Wijert / Helpman
P.C. Hooftlaan 1
9721 JM Groningen

Financiën
Na de beraadslagingen met de leden in mei en juni hebben we een groot gedeelte van
ons kapitaal in beleggingen geïnvesteerd. Hiermee willen we zeker stellen dat onze
vereniging ook in de toekomst financieel gezond blijft.
Doordat we dit gedaan hebben was er ook geen noodzaak om 2 zakelijke rekeningen
met de bijbehorende spaarrekeningen aan te houden en hebben 1 zakelijke rekening
opgezegd en daarmee ook de bankkosten verlaagd.
Bij het nalopen van onze verzekering bleek dat wij ons te royaal verzekerd hadden na
overleg met de verzekeraar, heeft deze het teveel betaalde terug gestort.
Onze website werd door Merlijn Witteveen in de lucht gehouden en bekostigd, dit
hebben we nu weer in eigen beheer en de gemaakte kosten door Merlijn vergoed.
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Bestuur en administratie
De samenstelling van het bestuur is in 2021 gewijzigd:
Arno van der Kolk heeft het bestuur na 3 waardevolle jaren verlaten tijdens onze AV
in mei.
Niesje van Nigtevecht heeft in september haar functie van secretaris neergelegd.
Daardoor bestaat het huidige bestuur zoals gezegd uit 2 personen.
Onze administratie hebben we nu bij Google workspace ondergebracht, omdat we een
ANBI status hebben zijn hier geen kosten aan verbonden.

Cursussen
Doordat de pandemie begin 2021 het niet mogelijk maakte om fysieke bijeenkomsten
te houden hebben we gekozen om ieder lid met een EHBO diploma een verplichte
“elearning” aan te bieden. Deze is door iedereen succesvol afgerond.
In het najaar was het wel weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te houden met de
nodige beperkingen, helaas kon van de avondcursus de laatste les niet meer doorgaan.
Ook hebben we in het najaar een opleiding cursus opgestart, deze is ondertussen door
een vijftal succesvol afgerond.

Uitzendingen en aanvragen voor evenementen
Ondanks de coronapandemie hebben toch nog een aantal evenementen kunnen
plaatsvinden waarbij een aantal leden (een zestal) van onze vereniging de EHBO
hebben verzorgd, hiervoor hartelijk dank!!! Door dit lage aantal leden waren we
genoodzaakt om hulp te vragen bij omliggende verenigingen, waardoor wij als
vereniging wel inkomsten zijn misgelopen,
Het betrof hier een 12-tal aanvragen met een totaal van 180 uur EHBO
ondersteuning.
De evenementen betroffen een paar schaatswedstrijden, een hardloopwedstrijd op
Schiermonnikoog, de 4Mijl in samenwerking met het Rode Kruis én 5 EHBO'ers van
EHBO vereniging Adorp-Sauwerd, een triatlon met wielrennen-hardlopen-schaatsen,
een modelspoorbeurs, een voetbaltoernooi, wielerwedstrijden en een wielertoertocht,
een sportdag van een school en bij een zonnebootrace waarbij de EHBO’ers in een
boot mochten meevaren om de bootjes met zonnepanelen in de gaten te houden.
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Leden en aspiranten
Ondanks de pandemie en de verhuizing van ons gebouw aan het Zuiderdiep naar de
van Schendelstraat zijn veel leden ons trouw gebleven.
In 2021 waren er 93 leden, waarvan 8 leden de cursus EHAK volgen en twee
docenten.
Van de aspiranten zijn een zevental begonnen aan de basisopleiding.

Tot slot
Het jaar 2021 was weer een moeilijk jaar, vanwege de aanhoudende pandemie die
ook in dit jaar weer voor het nodige leed heeft gezorgd.
Als vereniging ben ik van mening dat we er nu beter voorstaan en dat we onze
huishouding nu op orde hebben en alles overzichtelijker is geworden.
Blijft het feit dat deze vereniging met slechts 2 bestuursleden beter verdient, hopelijk
staan er leden op die zich willen inzetten voor onze vereniging en het bestuur komen
versterken, ook in de uitzending kunnen we altijd mensen gebruiken die zich daar
willen inzetten.
Arie Wolters
Secretaris en Penningmeester
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