
Terugblik algemene ledenvergadering 30 maart 
Afgelopen dinsdag was de digitale algemene ledenvergadering. Het officiële verslag volgt nog. 
Hieronder alvast de belangrijkste zaken uit de vergadering op een rij: 
 
Bestuur
We hebben geen tegenreacties ontvangen op het voorstel om Annemarie Weijer te benoemen 
als bestuurslid. Ook zijn er geen bezwaren binnengekomen op ons voorstel om de onderlinge 
taakverdeling in het bestuur te wijzigen. Daarmee is Annemarie officieel toegetreden tot het 
bestuur en zijn de bestuursleden in de voorgestelde functies benoemd. Annemarie doet de 
ledenadministratie, Rob is penningmeester.   
 
Kascommissie
Nieuw kascommissielid is Tina Kempenaar. Reserve kascommissielid is Maaike Korpershoek. 
 
Contributie
De contributie voor seizoen 2021 - 2022 blijft gelijk aan die van 2020 - 2021. 
 
 
Jubilarissen
Normaal gesproken zetten we de jubilarissen tijdens de algemene ledenvergadering in het 
zonnetje. Dit jaar hebben we onze 10 jubilarissen thuis verrast. Zij zijn allemaal 25 jaar in het 
bezit van een EHBO-diploma én lid van de KNV EHBO. 

Voor alle jubilarissen was er taart en een jublieumspeld. Jan en Dineke zijn persoonlijk langs 
geweest bij de particuliere leden. Iedereen reageerde blij verrast! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dineke is zelf ook 25 jaar lid. En kreeg uit handen van haar eigen Jan de jubileumspeld en 
taart uitgereikt. 
 
 
 
 

 
De 3 jubilarissen onder onze bedrijfsleden van de SWA zijn ook door het bedrijf in het zonnetje 
gezet. In hun eigen blad Us Wente is hier aandacht aan besteed.

Even voorstellen: Annemarie Weijer - ledenadministratie
 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering ben ik gekozen als 
bestuurslid en ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is  
Annemarie Weijer, ik ben opgegroeid in Buitenpost. Na mijn  
opleidingen ben ik 6 jaar geleden verhuisd naar Utrecht,  
voor de opleiding tot kinderverpleegkundige. Ondertussen werk  
ik met veel plezier in het Wilhelmina Kinderziekenhuis als  
Senior kinderverpleegkundige. Naast mijn werk ben ik nog  
vrijwilliger bij Stichting (kinder)wensambulance Utrecht waar  
we ons met een groep van vrijwilligers inzetten om een laatste 
wens van iemand nog in vervulling te laten gaan.  

Sinds ik via mijn opleiding mijn EHBO-diploma heb gehaald, volg ik de herhalingscursussen 
bij de EHBO-vereniging in Buitenpost. Ik probeer elk jaar bij een evenement aanwezig te zijn. 
Aangezien familie nog steeds daar in de buurt woont is dat goed te combineren.  
Ik vind het erg leuk om mij in te gaan zetten in het bestuur en zo een steentje bij te dragen aan 
deze bloeiende vereniging. 

Kennis op peil houden
Het blijft spannend of na de zomer de fysieke herhalingslessen kunnen starten. We kijken naar 
alternatieven voor online les. Tot die tijd kun je jezelf wat ‘bij de les houden’ door de EHBO-tips 
van het Oranje Kruis te lezen op hun site: https://www.ehbo.nl/tips/.
Hier staat heel handig per letsel wat je moet doen. Soms staat er een handig filmpje bij. 
 
Op het YouTube kanaal van Het Oranje Kruis staan ook instructiefilmpjes. Het zijn korte 
filmpjes van 1 tot 2 minuten waarin de belangrijkste handelingen worden uitgebeeld. 
Neem jij ook eens de tijd om deze te bekijken? 
 

Avondklok en EHBO-inzet
We hebben nog altijd een avondklok. We weten niet voor  
welke periode. Daarom leggen we hier nog maar een keer  
uit wat je nodig hebt, als je tijdens de avondklok voor EHBO 
de straat op gaat. 
 
Als je voor hulpverlening bij een calamiteit buiten bent,  
hoef je geen verklaringen bij je te hebben.  
Dit is anders als je georganiseerde hulp biedt. Bijvoorbeeld  
bij een activiteit. In dat geval heb je een Eigen Verklaring  
Avondklok nodig. Plus een werkgeversverklaring.  
De eigen verklaring vul je zelf in. De KNV EHBO levert de noodzakelijke werkgeversverklaring. 

Deze werkgeversverklaring moet je aanvragen bij het KNV noodhulp team, via  
info@knv-noodhulp.nl. Meld in de mail de details van je eerstehulpinzet bij het KNV noodhulp 
team. Dan krijg je van hun een getekende verklaring.  
 
Let op! Misbruik van een werkgeversverklaring van de KNV wordt zwaar bestraft. Leden die 
frauderen met verklaringen worden geroyeerd.

AGENDA
 
Hulpverlening COVID-19 vaccinatie
doorlopend:  Vaccinatielocatie WTC - Leeuwarden 
   contact: EHBO vereniging LIMAR - ehbo@licomar.nl
 
   Vaccinatielocatie Sneek - Sneek  
   contact: Rode Kruis Fryslân - dac.friesland@redcross.nl 
   of t. 06 - 1516 6701 
 
Hulpverlening evenementen
op dit moment geen aanvragen 
 
Evenementen gaan alleen door als er voldoende EHBO’ers bij aanwezig zijn. De inzet van 
vrijwilligers wordt dan ook zeer gewaardeerd! Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed en 
voor eten en drinken zorgt de organisatie van het evenement. Aanmelden als hulpverlener bij 
evenementen kan bij Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@gmail.com of  
t. 0511 - 541838. 
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