Beste EHBO collega’s,

Ook dit jaar kunnen we geen fysieke ledenvergadering houden.
Daarom krijgen jullie alle stukken net als vorig jaar per mail.
Hierop kunnen jullie per mail reageren of op dinsdagavond 30 maart
per telefoon 06-43451221 (secretariaat) of 06-14118100
(penningmeester).
Het was weer een bijzonder jaar aangezien er geen evenementen zijn
geweest en ook de herhalingslessen niet konden worden gehouden in
verband met Covid-19.
De diploma’s zijn wel allemaal verlengd tot 1 april 2021.
Als de herhalingslessen ook in het najaar geen doorgang kunnen vinden,
zijn we genoodzaakt een online toets aan te bieden. Alle leden zullen
deze dan moeten maken om voor een verlenging van het diploma in
aanmerking te kunnen komen.
We hebben een nieuw bestuurslid gevonden in de persoon van
Annemarie Weijer, zij zal de ledenadministratie gaan doen. Zij zal dit
overnemen van Rob de Vries die het penningmeesterschap van Margriet
Feddema-Baarsma zal overnemen.
Dit jaar hebben we 10 leden die 25 jaar lid zijn van de KNV en ook al 25
jaar hun diploma geldig hebben gehouden.
Op de ledenvergadering schenken we hier altijd aandacht aan.
Dit jaar ging het iets anders, twee leden van het bestuur hebben op 6 en
8 maart iedereen persoonlijk bezocht met de jubileumspeld en een taart.
Sym Oevering, Sape Zijlstra, Janneke Zuidema, Tina Kempenaar,
Dineke van der Bij, Eabele Visser, Yvonne Wilman en drie werknemers
van de SWA Johannes Douma, Tineke Bergsma en Wiebren Sikma
nogmaals van harte gefeliciteerd, op naar het volgende jubileum!
Financieel staan we er nog goed voor, we sluiten het jaar af met een
klein positief saldo. Ondanks dat we geen inkomsten hadden van een
beginnerscursus en van de hulpverlening. Daartegenover stond dat we
geen zaalhuur hadden en geen kosten wat docenten betreft.
Wij zullen de contributie voor 2021 niet verhogen. Wel blijven we deze
innen. Dat is nodig omdat onze vaste kosten (o.a. afdracht aan de

landelijke KNV, verlengingskosten diploma’s, verzekeringen, onderhoud
en abonnementen) gewoon doorlopen.
Wel hebben we de docenten gelukkig nieuwjaar toegewenst door middel
van een kaartje met een kleine attentie in de vorm van een bol.com bon.
Tina Kempenaar heeft aangegeven, wel in de kascommissie te willen
plaatsnemen.
We zoeken nog reserve commissielid. Wie bied zich aan?
Deze zal tot de kascommissie toetreden als een van de
kascommissieleden zijn termijn erop zit.
De Pleisterpost wordt helaas niet door iedereen gelezen, een klein
aantal leest de Pleisterpost nooit en een groter aantal af en toe.
Je mist dan wel veel informatie wat van belang is.
We willen jullie adviseren toch de Pleisterpost te lezen voordat je hem
weg klikt.

Blijf gezond !
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