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Wij zijn met de EHBO-afdelingen van het KNV EHBO District te gast bij de Afd. Maastricht, naast de gastheer 
hebben de volgende afdelingen zich aangemeld: Dussen; Eindhoven; Heusden; de Langstraat; Terheijden; 
Tilburg; Tilburg-Reeshof; Veen en Waalwijk. Namens het bestuur zijn aanwezig: (voorzitter Fred Hardy, 
Penningmeester Ad v.d. Wiel, secretaris René den Ouden, Hulpverlening Hans Heesbeen en algemeen lid 
Gerrit Duizer. 

Nadat de Afdeling Maastricht iedereen welkom heet met Limburgse vlaai en koffie/thee zondert de 
Kascommissie zich af om de stukken van 2019 te controleren.  
 

1) Om 11:00 uur opent de Voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, de voorzitter begint 
met een kleine uitleg waarom de vergadering zo laat in het jaar gepland is, iedereen begrijpt dat ook in ons 
district Covid-19 roet in het eten heeft gegooid. De voorzitter heet onze gast Gerda v.d. Heijden en de 
nieuwe KNV Afdeling De Langstraat, vertegenwoordigd door Elco van Liere welkom. 

2) De voorzitter geeft aan dat de mededelingen van de Afdeling Maastricht strikt gevolgd dienen te worden. 
De voorzitter vraagt of er iemand anders dan het bestuur een mededeling wil doen of dat er aanwezige zijn 
die een wijziging in de agenda willen doorvoeren, geen van de aanwezige wil dit. 

3) De concept notulen van de vorige vergadering in Sprang-Capelle wordt aan de vergadering voorgelegd en 
de voorzitter vraagt deze goed te keuren. Geen van de aanwezigen heeft vragen/op- of aanmerkingen 
waarbij de concept notulen van 2019 officieel wordt vastgesteld. Het DB tekent de notulen. 

4) De secretaris René den Ouden leest het secretarieel verslag voor, één van de dingen die dit jaar de revue 
passeerde is de Noodhulp t.b.v. Covid-19. Hans Heesbeen geeft een opsomming van de gang van zaken 
rondom het Noodhulpteam. Hans Heesbeen geeft aan dat er +/- 500 hulpverleners ingeschreven staan als 
Noodhulpverlener. 3 weken na het starten van de noodhulp meldde het bedrijfsleven zich en heeft alle 
kosten voor het noodhulpteam op zich genomen. De vergadering heeft geen vragen over het jaarverslag en 
daarmee is deze goedgekeurd voor de archieven. Het DB tekent het verslag. 

5) Het jaarverslag van de penningmeester is vooraf voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld via de website 
van het district. De penningmeester geeft uitleg over de diverse posten. Er wordt voorgesteld om de twee 
rekeningnummers samen te voegen zodat de kosten gedrukt worden. De vergadering heeft geen vragen 
over het jaarverslag van de Penningmeester. Het DB tekent het verslag. 

6) De penningmeester vervolgd zijn verhaal met de begroting voor 2020, de voorzitter geeft uitleg over de 
situatie in het landelijk bureau, voor 2020 zal er waarschijnlijk geen vergoeding voor de districten 
beschikbaar zijn. Vanaf 2021 zal er waarschijnlijk een reële onkostenvergoeding, op basis van begroting, 
aan de districten vergoed worden. Door het verminderen van de reiskosten kunnen de district uitgaven 
gereduceerd worden, het video vergaderen heeft door de Covid-19 zijn intrede gedaan en bevalt goed. 
Afdeling Eindhoven stelt voor om de kosten wel te begroten omdat men niet weet hoe de wereld er in de 
toekomst uit gaat zien. Afdeling Eindhoven geeft vervolgens aan als de houding en de werkwijze van het 
landelijk bestuur niet verandert zij overwegen uit te treden. De voorzitter vraagt deze discussie later in de 
vergadering te voeren omdat dit geen onderdeel is van de begroting van het district. De vergadering stemt 
in, wordt vervolgd. Het DB tekent de begroting. 



7) Hedenmorgen heeft de kascontrole plaatsgevonden door de Afdeling Dussen en de Afdeling Maastricht. Er 
zijn geen onrechtmatigheden gevonden en de kascommissie stelt voor om de Penningmeester decharge te 
verlenen. De vergadering is het hiermee eens en bevestigd met applaus. Sprang - Capelle treedt uit de 
kascontrole commissie.  

8) De afdeling Waalwijk geeft aan de ALV van 2022 te willen organiseren en daarmee toe te treden tot de 
kascontrolecommissie.  

9) De ALV 2022 te Waalwijk wordt vastgesteld op 16 april 2022.  
(De ALV van 2021 wordt gehouden in Dussen en is op 17 april 2021) 

10) Zoals in de aankondiging van de ALV aangegeven (via de agenda) is Gerrit Duizer aftredend als algemeen 
bestuurslid. De voorzitter bedankt Gerrit voor zijn inzet en inbreng. Gerrit wordt door zijn medebestuurders 
gewaardeerd als kritisch bestuurder met een uitmuntend luisterend oor. Gerrit geeft aan dat zijn uittreden 
gedreven wordt door de geringe invloed die de afdelingen/ districten hebben op het landelijk beleid. Zelfs 
overweegt Gerrit geheel als KNV lid te stoppen.  
 
De vergadering dwaalt af naar de landelijke perikelen waarin de rol van de Verenigingsraad en het landelijk 
bestuur ter discussie komt te staan. De voorzitter stelt voor deze discussie te verplaatsen naar punt 13, de 
vergadering stemt hiermee in. 
 
De voorzitter geeft uitleg over zijn aftreden (en aantreden als algemeen lid) Hans Heesbeen legt uit dat 
Fred Hardy tijdens het bespreken van het landelijk beleid het afgelopen jaar langs “de zijlijn” gestaan heeft 
zodat de mening van het district niet door zijn landelijke rol beïnvloed kon worden. De voorzitter verteld dat 
algemeen bestuurslid Jesse Klerk in 2020 ook uitgetreden is. Het bestuur draagt Hans Heesbeen voor als 
nieuwe voorzitter. De vergadering wordt gevraagd een stemcommissie te vormen, Marcha van Laakveld 
(Afdeling Tilburg - Reeshof) en Jolanda Janssen (Afdeling Eindhoven) vormen de stemcommissie.  
 
Tijdens het uitreiken van de stembrieven merkt de Afdeling Eindhoven op dat de stembriefjes niet anoniem 
zijn en dit conform de statuten wel zo dient te zijn. (De openheid van het bestuur heeft de secretaris verleid 
ook een open stemming te houden, dit is idd niet de bedoeling. De stem commissie besluit op bierviltjes te 
stemmen. De vergadering is het hier mee eens, (per afdeling ontvangt men het aantal stemmen die zij 
hebben aan bierviltjes) De voorzitter stelt voor om na de stemming te pauzeren zodat de stemcommissie 
kan tellen.  
 
De pauze en de uitslag van de stemming worden omgedraaid 
 

11) De pauze start om 12:00 uur. Om 12:25 uur wordt de vergadering hervat 
 

12) De voorzitter vraagt de stemcommissie de uitslag te geven. 
Hans Heesbeen heeft 24 stemmen voor, 8 tegen en 0 blanco. Hans Heesbeen is verkozen tot nieuwe 
voorzitter. Fred Hardy heeft 27 stemmen voor, 0 tegen en 5 blanco. Fred Hardy is verkozen tot algemeen 
bestuurslid.  
De voorzitter geeft het voorzitterschap aan Hans Heesbeen door met de mededeling dat hij het volste 
vertrouwen heeft in zijn voorzitterschap. Er wordt besloten dat Fred Hardy de vergadering verder leidt. 
 

13) Punten 13 en 14 worden samengevoegd weergegeven. 
 

14) De algemene stukken voor de landelijke ALV worden besproken. 

Wijzigingen Huishoudelijk reglement: 

Afdeling Waalwijk geeft aan dat het indienen van vragen drie maanden voor de landelijke ALV niet haalbaar 
is en volledig indruist tegen het “samen” gevoel wat het landelijk bestuur predikt. Door rondjes Nederland 
en de verschillende videobel samenkomsten moet er een, zoals door het landelijk bestuur aangegeven, 
saamhorigheid gevoel ontstaan wat door de termijn van drie maanden teniet gedaan wordt. Fred Hardy 
geeft aan dat vragen over je eigen afdeling te allen tijde aan het district kunnen worden gesteld, vragen die 
het landelijk bestuur betreffen volgen een langere weg waardoor een termijn van drie maanden nodig is. De 
vergadering is het oneens met deze stelling en vraagt het district dit tijdens de landelijke ALV ter discussie 
te stellen. Hans Heesbeen geeft aan dat het district vooral richting het landelijk bestuur aangeeft om naam 



en logo te behouden en verder alle activiteiten te minimaliseren. Afdeling Tilburg stelt dat we als district het 
landelijk bestuur niet zoveel tijd moeten geven de ingebrachte vragen/ opmerking te behandelen. De 
vergadering stemt in met deze stelling.  
 

De Afdeling Tilburg stelt tevens voor de punten door te lopen en vervolgens weg te stemmen of aan te 
nemen. 
 
Art 2 Afdeling Tilburg is tegenstander van Genkgo de rest van de vergadering deelt deze mening niet. 
Art 3 voorstel: “door hun te maken kosten” i.p.v. het voorbeeld kosten ALV 
Art 11 …. Drie/vierde van de uitgebrachte stemmen zal zich met de wijziging akkoord verklaren, hier dient 
“moeten” ingevoegd worden, … met de wijziging akkoord MOETEN verklaren. 
in het algemeen is de term oude tekst onjuist, dit moet huidige tekst zijn (geeft een beeld van de manier 
waarop het landelijk bestuur denkt (Afdeling Tilburg)) 
 
Fred Hardy geeft uitleg over de financiële situatie van de landelijk vereniging. Er zijn door voormalige 
penningmeester(s) onjuiste of zelfs wellicht onrechtmatige handelingen gepleegd. Deze onjuiste 
handelingen zijn aan de rechter aangeboden die hier uitspraak over gedaan heeft. De schadepost door 
onjuist handelen van voormalige penningmeester(s) loopt in de tienduizenden euro’s. Er wordt geprobeerd 
de schade die geleden is te verhalen op de personen die verantwoordelijk waren voor de onjuiste 
handelingen.  
 
De stichting dienstverlening is een “bodemloze put” waar de KNV telkens financieel moet bijspringen, hier is 
veel geld mee verloren gegaan.  
 
De nieuwe landelijk voorzitter (Dhr. Fransman) bleek voorts geen enkele kennis van zaken te hebben als 
het gaat om EHBO, hij wilde niets meer dan een fusie waarmee voor hem de kous af was. Dit zorgde voor 
spanningen in het landelijk bestuur er is dan ook maanden ondermaats gepresteerd door het landelijk 
bestuur. Fransman heeft achter de rug van het landelijk bestuur contact gezocht met andere bonden v.w.b. 
een fusie.  
Afdeling Waalwijk vraagt hoe het kan dat een voorzitter in een landelijk bestuur gekozen kan worden 
zonder gedegen onderzoek vooraf. Fred Hardy geeft aan dat dit weldegelijk gebeurd is door het landelijk 
bestuur en de Verenigingsraad maar dat na een aantal maanden bleek dat Fransman ongeschikt was.  
Het personeelsbeleid van het landelijk bestuur is om reden van de kosten bijgesteld en één dame is al 
ontslagen. Er is nu nog 1 dame actief. 
  
Afdeling Eindhoven vraagt om een rigoureuze sanering waarbij alle kosten wegvallen. Fred Hardy geeft aan 
dat een transitie ofwel ontslagvergoeding niet opgebracht kan worden. Afdeling Eindhoven wordt gevraagd 
een kandidaat voor het landelijk bestuur te leveren, deze geeft aan dat alleen een volledig fris en nieuw 
bestuur de zaken kan regelen. René den Ouden vraagt of er behoefte is binnen de afdelingen om 20 uur 
per week een jurist en 20 uur per week een administratief medewerker te leveren. Deze behoefte is er niet. 
Het liquideren van de KNV is op dit moment alleen mogelijk als alle afdelingen de restschuld dragen.  
 
Afdeling Waalwijk stelt dat, zolang zij weten, er nooit een eenduidig besluit genomen kan worden omdat er 
voor elk voorstel een tegenstander op staat tijdens de landelijke ALV.  
René den Ouden reageert hierop met de uitleg dat zelfs de districten het niet eens zijn laat staan alle 
afdelingen en vraagt de Afdeling Eindhoven een (financieel) voorstel te doen zodat we als district dit 
voorstel kunnen inbrengen op de landelijke ALV. 
  
Afdeling Tilburg zegt dat alle activiteiten van het landelijk bestuur gericht moeten zijn op de “man op de 
vloer” en alle andere zaken moeten hier ondergeschikt aan zijn. Afdeling Waalwijk geeft aan dat alle 
vernieuwingen door de zittende orde in de KNV onderuitgehaald worden en het geen zin heeft om nieuwe 
dingen in te brengen. Het is volgens Afdeling Waalwijk te gek voor woorden dat een landelijke 
penningmeester de lengte krijgt op deze wijze onjuist te handelen en dat in een afdeling de penningmeester 
hier de gelegenheid niet voor krijgt omdat men er daar in het bestuur meer bovenop zit.  
 
René den Ouden geeft de vergadering ter overdenking om het district NoBeL op te heffen zodat er kosten 
bespaard kunnen worden. Het probleem is dat er statutair een district moet zijn als tussenlaag tussen de 
KNV en de afdelingen. De vergadering vraagt hoe het is met het idee om de districten allen op te heffen en 
met adviesteam per provincie door te gaan.  



 
Fred Hardy verklaart als landelijk bestuurder dat dit plan in de ijskast is gezet omdat de gevolgen niet te 
overzien zijn op dit moment. Afdeling Waalwijk vraagt waar de terugkoppeling van de rondjes Nederland en 
de video bijeenkomsten is. Deze vraag zal doorgezet worden naar het landelijk bestuur. Door het gering 
aantal stemmen van ons district (door ledental bepaald) kunnen we geen vuist maken op de landelijke ALV 
waardoor niet alle voorgelegde zaken door de landelijke ALV overgenomen zullen worden. 
 
Afdeling Eindhoven stelt voor dat de afdracht nooit meer mag bedragen dan 50% van de contributie die een 
afdeling int en, dat per direct de afdracht aan de districten afgedragen dient te worden.  

 
 
Fred Hardy verteld dat er jaren door de afdelingen afdracht betaald is en dat, door de structuur van de KNV, 
een deel daarvan op één of andere manier terugvloeit naar het district. Het district bestuur heeft besloten 
een deel van de terugvloeiing aan de afdelingen te geven door aan elke, op de district ALV van 2020, 
aanwezige afdeling een AED te schenken. Fred Hardy schenkt de eerste AED aan de gastheer Afdeling 
Maastricht de overige negen aanwezige afdelingen ontvangen deze direct daarna.  
 
Afdeling Waalwijk verduidelijkt dat het commentaar zoals vandaag gegeven niet naar een persoon of 
personen van het districtsbestuur gericht is maar naar het landelijk bestuur. Afdeling Waalwijk adviseert het 
districtsbestuur van zich af te bijten in de wetenschap dat de afdelingen achter hen staan.  

15) Afdeling Waalwijk vraagt of de link naar de livestream gedeeld gaat worden, jazeker die krijgt iedereen. 
Het district vaardigt A v.d. Wiel en René den Ouden af als vertegenwoordigers van naar de landelijke ALV  

16) Fred Hardy voegt een oud punt weer in de agenda. De district vaardigheidsproeven. Na het verlies van Cor 
vd Heijden is er besloten een bokaal naar hem te vernoemen en deze aan de vaardigheidsproeven te 
koppelen.  
 
Fred Hardy vraagt of er een commissie gevormd kan worden die de organisatie op zich te nemen. Elco van 
Liere, Ilse Heesbeen en Erik Haar geven aan dit op te pakken, Afdeling Waalwijk stelt een ruimte ter 
beschikking, desondanks dat zij tegen EHBO met een wedstrijdelement zijn willen zij zeker meewerken aan 
deze bokaal mede omdat Cor dit, zij het postuum, verdiend.   

17) Oorspronkelijk punt 16 van de agenda. De rondvraag: 
Afdeling Veen niets,  
Afdeling Dussen niets,  
Afdeling Heusden niets,  
Afdeling de Langstraat niets,  
Afdeling Waalwijk kan de leeftijdsgrens van 70 jaar uit de veldnorm evenementen geschrapt, Hans 
Heesbeen bevestigd, er is overleg geweest met Pim de Ruiter, dat dit zo is.  
Afdeling Tilburg niets,  
Afdeling Eindhoven in 2031 bestaan wij 100 jaar, willen dan de district ALV organiseren.  
Afdeling Maastricht niets,  
Districtsbestuur niets.  
 
Fred Hardy deelt aan de Gerrit Duizer, Gerda v.d. Heijden en Angelique Brouwers bloemen uit met 
dankzegging voor hun inzet.  

18) Oorspronkelijk punt 17 van de agenda. Sluiting: Fred Hardy dankt de vergadering voor de constructieve 
vergadering en vraagt een ieder een lunchpakket te pakken en dit onderweg op te eten, helaas is ter 
plaatse nuttigen niet mogelijk, hij sluit de vergadering om 13:41 uur.  

 

 
 


