
 

 
 
 
Secretariaat ad interim 
Hans Heesbeen 
secretaris@ehbo-nobel.nl 
 
Notulist: Hans Heesbeen 
 
Notulen jaarvergadering district Noord Brabant en Limburg,  
gehouden 13 april 2019 te Sprang-Capelle. 
 
Aanwezig, afgevaardigden van de afdelingen: Nieuwendijk, Dussen, Eindhoven, Giessen-Rijswijk, Heusden, Sleeuwijk, 
Sprang-Capelle, Terheijden, Veen, Waalwijk, Tilburg-Reeshof, Eethen.  
  
District bestuursleden: Dhr. F. Hardy (voorzitter), dhr. A. v.d. Wiel (penningmeester), dhr. H. Heesbeen (bestuurslid), 
dhr. J. Klerk (kandidaat-bestuurslid) en dhr R. den Ouden (kandidaat-bestuurslid) 
 
1. Opening en voorwoord door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 10.06 uur en heet iedereen welkom bij de jaarvergadering. Tevens deelt hij 
de vergadering mede dat het een moeizaam verenigingsjaar voor district is geweest doordat het bestuur bestaat uit 
drie bestuursleden. Hierdoor zijn district activiteiten op lager pitje komen te staan. Voorzitter benoemd de afwezige 
afdelingen die zonder afmelding afwezig zijn, en bedankt de aanwezige afdelingen. Voor aanvang nemen we een 
korte periode van stilte in acht om de overleden leden te herdenken.  
 
VZ vraagt naar tendens binnen de afdelingen.  

● Waalwijk: Gaat goed, afnemende cursisten. Wel meer inzetten. 
● Heusden: administratieve lasten, regelgevingen en statuten, AVG en evenementenzorg. KNV is actief 

deelnemer veldnorm. Afdeling DUSSEN geeft aan, eigen statuten en gedragsregels zijn voor kleine inzet 
voldoende. Eindhoven: GHOR eist nu al evenementen hulpverlening > advies geen plicht.  

 
 
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Geen mededelingen 
Toevoegen agenda: 

- Onderscheidingen en Communicatie rondom deze aanvragen 
 
3. Notulen van de district jaarvergadering van 22-04-2017 te Waalre 
Punt 10: Email stemming is niet doorgegaan. e mail stemming jesse herkiezen via mail door chaos afscheid secretaris 
niet mogelijk geworden. Jesse heeft vergadering zonder stemrecht wel bijgewoond. Heusden geeft aan dat het niet 
netjes is dat er NIET gecommuniceerd is over deze stemronde. 
 
Notulen zo spoedig mogelijk versturen naar de afdelingen. 
 
Notulen zijn vastgesteld door de vergadering 
 
4. Jaarverslag van het secretariaat 2018 
AI secretaris  geeft aan dat het een puinruim jaar is.  
Onderscheidingen leeft erg binnen de afdelingen , hier komen veel vragen over, doorgezet naar punt 17. 
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5. Jaarverslag van de penningmeester 2018 
Alg vergaderkosten zijn hoog? “verplicht” extra vergadering ivm statuten vergadering eindhoven. Districtsbijdrage is 
laag? Klopt voorstel schenking aan landelijk ivm situatie daar. Boeken drukken en degelijke blijken niet afgenomen 
te worden door de afdelingen. Hierdoor, icm twee grote niet voorziene kosten,  ontstaan deze problemen. Probleem 
is uitgebreid besproken in penningmeester overleg.  Uitkomsten voor om helft van de district afdracht te schenken 
aan landelijk. Ander voorstel was renteloze lening voor 10 jaar, dit is te veel risico.  
 
Diverse voorstellen €1,00 verhogen van de afdracht, ⅓ komt retour in district. 
Voorstel 1 euro verhogen, wordt voorgelegd aan de vergadering. Wat vinden de afdelingen?  

● Dussen: voor 1,50 per lid boek kopen? Nu liggen ze te verstoffen.  
● Terheijden geeft aan: in het verleden zijn wij tegen geweest als district, waarom op de blaren zitten?  
● Waalwijk geeft aan dat er verschillen zijn in de EHBO boeken KNV <> OK ivm exameneisen. 
● Waalwijk: 1 euro voor landelijk 1,5 is 0,50 voor district… Waarom niet meteen 0,50 naar district 

 
Eindhoven geeft aan dat het geen optie is ivm ontbrekende visie Landelijk bestuur en dat we over 3 jaar zelfde 
probleem hebben. 
Fred geeft aan Landelijk bestuur in te gaan, penningmeester gaat weg op AV > Tineke Barendrecht wordt 
voorgedragen als nieuwe penningmeester, zij is bekend met de boeken. Tevens komt er een maximaal bedrag tot 
€5000 dat landelijk bestuur mag uitgeven zonder overleg. Nieuwe voorzitter is gevonden in een extern persoon.  
 
Terheiden verwijst naar eerdere problemen binnen landelijk, district moet zeggen genoeg is genoeg. Problemen 
Landelijk bestuur zijn voor hen, ze moeten eigen broek ophouden. Waalwijk geeft aan dat er eerst een degelijk plan 
moet zijn voordat wij als District willen ondersteunen. 
Oude meerjarenplan van Landelijk bestuur is gebleken niet haalbaar te zijn. Toekomstplan van nieuw bestuur moet 
kristalliseren en gaandeweg ontwikkeld worden.  
Terheijden: In hoofdbestuur > vertrouwen in Fred, maar je kan op voorhand niet zeggen dat het goed is. en is niet 
voor een ondersteunings actie. 
 
TIlburg-Reeshof: Vraagt wat gebeurd er met afdelingen als het landelijk mis zou gaan? Verenigingen blijven bestaan. 
Landelijk zou vallen: Elke afdeling met leden blijven bestaan, je hebt echter geen bestuursondersteuning meer. Wel 
zouden er dan nieuwe statuten en een nieuwe KvK inschrijving moeten komen. 
Landelijk failliet: Instituut KNV is blijft bestaan? Juridisch gezien niet bekend bij district. Vlag en logo mogen niet 
meer gebruikt worden als Landelijke KNV valt. 
Ook het district is een eigen entiteit en blijft bestaan bij val landelijk. 
Dussen: Extern voorzitter, met fin. achtergrond. TB heeft verstand van zaken maar passie EHBO? 6 van 7  mensen 
met EHBO achtergrond VR afdeling en districts achtergronden. Opleiden VNEZ kost ook geld? Geen zicht op. En dus 
niet te steunen. WW geen verhoging met een verrassing in de hoge hoed. 
 
Besluiten: 

● Mag NOBEL afstand doen van onze 2e afdracht?  
● Voorstel 1 of 1,5  euro verhoging 
●  

Stemcommissie WW, stemming op afdeling 
Stemmen zijn uitgebracht. 
 
KORTE PAUZE 5 min. 
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Uitslag stemmen:  

● Mag NOBEL afstand doen van onze 2e afdracht? 19 voor 6 tegen, schenking is goedgekeurd  
● Voorstel 1 euro verhoging. 6 stemmen voor 19 tegen op ALV wordt tegengestemd 

 
 
 
Tilburg-Reeshof > Is district een spaarvereniging? Wat gaat district doen met het saldo? District geeft Subsidies voor 
kader en lotusopleiding en evenementenfonds.  
DUSSEN aanvragen km vergoedingen en kader > worden ingediend. 
 
Begroting 2019. 
De begroting is tijdens de vergadering verstrekt en er zijn geen vragen of opmerkingen. De vergadering keurt de 
begroting goed.  
 

Verslag van de kascontrole commissie 2018 en benoemen kascontrole commissie 2019 
Afd. Sprang-Capelle en Heusden hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 
  
Volgend jaar zullen de afdelingen Maastricht, Sprang-Capelle en Dussen uitgenodigd worden de kascontrole uit te 
voeren. 
 

Vaststelling datum en locatie van ALV district in 2020 
● 25-04-2020 bij de afdeling Maastricht 
● 17-04-2021 bij de afdeling Dussen 

 
Bestuursverkiezingen volgens rooster van aftreden 

 
 

Uitslag bestuursverkiezingen. 
Voorstel aan de ledenvergadering, Jesse Klerk terug in bestuur en Rene den Ouden in bestuur. 
Fred geeft aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter, hij blijft aan tot er een vervanger is. 
 
Gerrit Duizer geeft aan dat hij terug wil komen in het districtsbestuur.  
Verzoek aan de ledenvergadering: Gerrit Duizer bijschrijven op het stemformulier 
Stemcommissie Jan (Eindhoven), Linda (Heusden).  
Stembriefjes worden uitgedeeld. 
 
STEMMEN  

Pauze 
 

Jan Pero (Eindhoven) spreekt namens de stemcommissie 25 stembrieven met 3 kandidaten 
 
Jesse Klerk 21 voor 4 tegen 0 onthouding 
Rene den Ouden 24 voor 0 tegen 1 onthouding 
Gerrit Duizer 23 voor 0 tegen 2 onthouding 
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Waalwijk: Indien functies niet te vervullen zijn, zoek extern met vrijwilligersvergoeding. 
 
13 Behandeling stukken AV 
 
Afdelingen naar AV Hoorn: Dussen 
 
Vragen Huishoudelijk gedeelte  NEE 
Vragen Officieel gedeelte NEE 
Vragen Notulen AV 26-5-2018 te Hoogkerk NEE 
Vragen Beantwoording Distr. vragen NEE 
Vragen Jaarverslag 2018 NEE 
Vragen MEMO land. penningmeester NEE 
Vragen CV’s kandidaten landelijk NEE, Bestuur moet zich eerst maar gaan bewijzen met uitleg. 
 
Met diverse afdelingen is een commissie gevormd die de vacatures voor het Landelijk bestuur hebben ontwikkeld. 
Oa is gekeken wie communicatie intern en extern kan verzorgen. Mede door deze functie moet benadrukt worden 
dat de KNV dezelfde maatschappelijke functie heeft als het NRK. 
Gezien de situatie is er extra aandacht gevestigd op het Landelijk bestuur penningmeester. Dit omdat de commissie 
bekend is met de ontstane problematiek. Bein Stiksma wordt tijdens de jaarvergadering geroemd om zijn inzet na 
het overlijden van Herman de Wilde. 
 
District ziet alle kandidaten als mensen met geel blauw hart. 
 
 
14 Behandeling financiële stukken AV 
 
Financieel verslag NEE 
 
15 Afvaardiging naar de landelijke vergadering 
afvaardiging naar de landelijke vergadering wordt vastgesteld door de districtsbestuursleden. 
 
16 districts vaardigheidsproef 
Op laag pitje ivm achterstallig werk secretariaat. Wel is de intentie om de Cor van der Heijden bokaal daadwerkelijk 
vorm te gaan geven. Ook is er interesse van 5 afdelingen die op de jaarvergadering aanwezig zijn om hier aan deel te 
gaan nemen. 
bestuur informeert via nieuwsbrieven over de voortgang van deze vaardigheidsproeven. 
 
17 Onderscheidingen worden  tijdens AV veranderd 
Er worden draagspelden gegeven voor lidmaatschap, bestuursleden van afdelingen kunnen deze zelf uitreiken. 
Onderscheiding voorstel afdeling bestuursleden 7 jaar, mede om aan te geven dat er mogelijk vernieuwing nodig is 
in het bestuur. 
De grotere onderscheidingen worden alleen bij speciale leden of leden met een bijzonder grote inzet voor de KNV 
uitgereikt. 
 
Afdeling Terheijden 25 jaar of meer… 
Punt terheijden: In januari onderscheiding aangevraagd, 26 jaar lid en actief poster. Er zijn geen antwoorden 
gegeven op mails en app berichten en dus is er geen onderscheiding geleverd vanuit de KNV. Er wordt gezocht naar 
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een manier om deze persoon alsnog een onderscheiding uit te reiken. 
 
Afd Waalwijk: Afdelingen vinden het een gemis dat er geen aandacht wordt besteed aan de uitreiking. Bepalend 
voor de animo binnen de afdelingen van het district en zelfs zo erg dat afdelingen de rug toekeren naar het 
districtsbestuur. 
 
Zowel district als landelijk moet beter gaan communiceren rondom onderscheidingen. Criteria herzien is aan het 
bestuur, maar sta er WEL achter als dit nodig is. Vraag van Rene den Ouden namens het districtsbestuur, mogen wij 
het een jaar laten zien dat het kan veranderen en communicatie verbeteren? Dit voorstel wordt geaccepteerd door 
de ledenvergadering 
 
Gerrit Duizer meldt dat de focus verkeerd is gelegd tijdens afgelopen jaren. Uitreiking onderscheidingen is niet de 
enige taak van district. Het bestuur moet intern oplossen wanneer het speldje komt. Wel dient op landelijk niveau 
het proces van de onderscheidingen verbeterd te worden. 
 
17 Rondvraag 
 
Waalwijk: Het nieuwe GENKO systeem heeft opstartproblemen, voornamelijk is het probleem dat er niet 
gecommuniceerd wordt rondom het systeem. Er zitten kinderziektes in en is niet gebruiksvriendelijk. 
Waalwijk geeft aan dat er veel historische data verdwenen is. 
 
Fred geeft uitleg, bestuursondersteunuing uitnodigen voor alle afdelingen om uitleg te geven over de mogelijkheden 
van genko. Uitleg voor JUNI ivm vakanties en dergelijke. Dit wordt meegenomen naar de landelijke vergadering. 
 
Vraag van de vergadering  of per statuten of huishoudelijk reglement een vast aantal jaar in afdelingsbestuur vereist 
is.  Er wordt altijd gezocht naar verjonging en vernieuwing in besturen.  
 
Eindhoven: Website district is niet goed, Rene geeft aan dat dat wordt aangepast. Autoreply op mails. 
 
Heusden: Voorbeeldcontract eigen instructeur gaat niet mee in dit contract. Eindhoven geeft aan we hebben niks 
met de info gedaan. Terheijden extra bestuursaansprakelijkheid en is daardoor gedekt.  
DISTRICT adviseert bestuursondersteuning te mailen. Zij heeft dit opgesteld als juridische basis. 
Gerrit Duizer: Contracten is risicodekking, je kan het ook persoonlijk benaderen. 
 
Tilburg-Reeshof: Er is geen decharge verleend, dit is staande het punt gegeven door de leden doormiddel van 
applaus. 
 
Eindhoven: mist de presentielijst, deze wordt rondgegeven. 
 
Tilburg-Reeshof: Eindtermen Veldnorm Evenementenzorg zijn die bekend? 
Eindhoven: Oranje Kruis heeft hier de certificering van?  Nee, Oranje Kruis doet nu nog niks hiermee, eindtermen 
zijn te vinden op https://www.evenementenz.org 
 
Terheijden: Voorstel: Op districtsniveau een Evenementen docent opleiding starten voor 1 docent per afdeling. Dit 
wordt in het districtsbestuur meegenomen. 
 
Fred dankt de afdeling Sprang-Capelle nodigt de deelnemers uit voort de lunch en sluit de vergadering om 13.03 
uur. 
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