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Jaarverslag over 2022 
 

Ook dit jaar weer een samenvatting van de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in onze vereniging hebben 

plaatsgevonden.  

 

Leden 

• In 2022 is er 1 lid van een andere vereniging gekomen.  

• In 2022 hebben 28 mensen hun reanimatielessen bij ons gevolgd die geen lid zijn van de vereniging. 

• In 2022 hebben 4 mensen hun EHBO-lessen bij ons gevolgd, die geen lid zijn van de vereniging (zij 
komen via de EHBO-vereniging Gouda). 

• Zijn er 11 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, omdat zij stopten met EHBO of omdat zij naar 
een andere EHBO-vereniging zijn gegaan.  

 
De vereniging bestaat eind 2022 uit :   2021 

3 (EHBO) kader / 1(coördinator reanimatie)     4 kaders     
5 lotussen      6 lotussen    

4 ereleden      3 ereleden 

57 EHBO leden      65 EHBO leden    

38 AED-leden      41 AED leden  

16 EHaK leden           17 EHaK leden.    
   

Bestuur 

In 2022 bestond het bestuur uit : 

Voorzitter      : Anja Prosman 

Secretaris       : Marjolein Kamer 

Penningmeester      : Claudia van Sprang (tot mei 2022) 

 

Algemeen       

Pr-medewerker     : Nancy Markus en Yaël Bogaard 

Locatie klaarzetten    : familie Kamer 

Meedraaien bestuur    : Brigitte Verdoold en Kees Verwaal 

 

Van het bestuur 

• Het bestuur heeft dit jaar drie vergaderingen gehouden bij bestuursleden thuis en/of digitaal. 

• De vereniging heeft zich ingeschreven voor de Clubactie 2022 van de Rabobank. Hiervoor heeft de 
vereniging een bedrag ontvangen van € 296,87. 

• Penningmeester Claudia, heeft in mei haar taken binnen het bestuur neergelegd.  De boekhouding werd 
vanaf die tijd gedaan door Brigitte Verdoold, onder de verantwoordelijkheid van het overige bestuur. 

• Er is bij ons één melding gekomen van een EHBO-lid met een ernstige zieke. Wij wensen deze persoon 
heel veel kracht en sterkte toe. 

• Oud docent Wim Lakerveld is op 3 december overleden. Wij wensen Jannie, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van het verlies en gemis van Wim. 

• De gemeente Krimpenerwaard heeft onze vereniging gevraagd om, door het geven van subsidie, de 

gratis reanimatie-lessen aan te bieden in 2023. De subsidie is goedgekeurd en wij zullen samen met de 

gemeente kennis geven wanneer deze herhalingslessen gegeven gaan worden. EHBO-vereniging 

Stolwijk heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan het verzorgen van deze lessen. De gemeente is 

hiermee akkoord gegaan. 
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• Marjolein heeft enkele interviews gehad met RTV-Krimpenerwaard (studio als radio) over het reilen en 
zeilen bij de EHBO-vereniging Stolwijk, voortbestaan en/of samenwerken met omliggende verenigingen 
als ook over de burgerhulpverlening van Hartslagnu. 

• Er zijn meerdere EHBO-inzetten gevraagd door organisaties in de Krimpenerwaard. Als bestuur hebben 
wij besloten alleen de kern en buurtschappen van Stolwijk te doen. Overige EHBO-inzetten worden 
doorverwezen naar de plaatselijk EHBO, of commerciële EHBO-dienstverleners. 
 

Herhalingslessen 

 

De maanden maart, april, september, oktober en november stonden in het teken van de herhalingslessen EHBO, 

EHaK (EHBO aan kinderen) en reanimatie.  

 

De mensen die niet konden of niet zijn gekomen konden vanwege de beperkte ruimte niet meer worden in 

geroosterd in 2022. Zij worden in het voorjaar van 2023 uitgenodigd om herhalingslessen te volgen of om een 

competentietest te doen. 

 

Burgerhulpverleners 

In maart zijn wij gestart met het verzorgen van reanimatie-herhalingslessen specifiek voor burgerhulpverleners. 

Hier is heel veel animo voor. Marjolein heeft deze les geschreven en Co Verkerk en zijn collega’s hebben deze 

lessen verzorgt. 

 

Afscheid: 

Aan het begin van het jaar hebben we afscheid genomen van Stefan als lotus/lid, Stefan is veranderd van werk 

en is om die reden verhuisd.  

 

In september hebben we afscheid genomen van docent Sjaan en lotus Nel. Beide ontvingen een beeldje ter 

herinnering aan de EHBO. 

 

Wij bedanken Karin, Sjaan, Yvonne en Loura hartelijk voor het verzorgen van de EHBO-lessen en Co voor het 

verzorgen van de reanimatielessen. Ook bedanken wij lotussen Petra, Nel, Leonie en Piet voor hun bijdrage 

tijdens enkele EHBO-lessen. Rudina was bij veel reanimatielessen als tweede docent aanwezig.  

 

 

Een aantal (hoogte)punten uit 2022 

♦ Het is een rustig jaar geweest. 
♦ Van het geld dat is binnengekomen (van de Rabobank Clubsupportactie), zijn er twee nieuwe 

inzettassen aangeschaft. 
♦ Van de giften die binnen zijn gekomen in 2021 (plussupermarkt en Rabobank Clubsupportactie) zijn 2 

nieuwe poppen aangeschaft. 
♦ We hebben een beachflag aangeschaft voor evenementen. De EHBO-post dient voor iedereen 

zichtbaar te zijn. 
♦ In oktober hebben wij een groep van 8 personen opgeleid in de wandelletsels. Deze les werd verzorgd 

door een externe instructeur Esther Stuij. Hartelijk dank voor de leuke les. 
♦ Wij hebben onze uitruktassen uitgeleend aan de Oranje Vereniging Stolwijk, Oranje vereniging 

Beijersche en Sinterklaasintocht op dorp. 
♦ Er is weer regulier onderhoud geweest op de zeven AED’s die wij voor de gemeente Krimpenerwaard 

onderhouden. Bij drie organisaties zal er vanaf 2023 geen onderhoud meer plaatsvinden. Zij hebben in 
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2021 geen nieuwe AED aangeschaft waardoor deze niet meer operationeel zijn, maar omdat er voor 
2022 nog subsidie afgegeven was hebben zij nog wel onderhoud ontvangen. Vanaf 2023 zal de 
gemeente geen subsidie meer geven voor het onderhoud van de AED’s. Tot 2025 zal het geld wat 
gereserveerd staat voor onderhoud AED’s gebruikt worden voor vervanging van de AED van de 
vereniging (2023 aan de beurt) en aan de AED’s die in 2021 vervangen zijn. 

♦ Dit jaar zijn enkele van jullie op pad geweest om te helpen bij het ophalen van donaties zodat er toch 
meer geld binnenkomt. 

♦ Op de Oranje Nassauschool zijn dit schooljaar weer lessen Jeugd-EHBO gegeven. In maart 2022 waren 
dit de leerlingen van het schooljaar 2021-2022, en in november waren het de leerlingen van schooljaar 
2022-2023.  
De leerkracht heeft de theorie voor deze lessen verzorgd. Vanuit de EHBO-vereniging verzorgden 
Marjolein Kamer, Marieke Verwaal, Anja Prosman en Nel Veenstra (lotus, schooljaar 2021-2022) en 
Irene Wolters (kandidaat instructeur EHBO) de lessen. 

 

Ten slotte 

Iedereen die zich heeft ingezet voor de EHBO, op welke manier dan ook, hartelijk bedankt hiervoor!  
 

 

Mogen we ook dit jaar weer een beroep op u doen?  
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