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In het artikel "Vervoer van slachtoffers als er geen hulp voorhanden is* uit Voorpost nr 6 viel helaas de laatste zin gedeeltelijk weg. En dat. terwijl mevrouw Meijer haar artikel met haar
meest wijze raadgeving afsloot: De beste manier o m een slachtoffer niet te hoeven vervoeren is dan ook: preventie!
O p pagina 22 kwam het j u b i l e u m van Vreeswijk per ongeluk in
een andere rubriek terecht en stond boven het aanbod van het
fotoboek van een ambulancedienst helaas het verkeerde kopje.
Er had natuurlijk aangeboden' moeten staan.
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De Algemene Vergadering 1996
HET H U I S H O U D E L I J K GEDEELTE
J e s s i c a Mulders

Dit jaar verzamelden vele ehbo'ers zich op 31
mei in de Tulip Inn te Amersfoort. D e
voorzitter heette de districtsafgevaardigden,
de bestuursleden, de bestuurskandidaten, de
nieuwe directeur en alle belangstellenden om
11.00 uur hartelijk welkom op de Algemene
Vergadering 19%. Namens district Utrecht
sprak mevrouw Nieuwkoop de vergadering
toe. Het feit dat al die individualistisch
ingestelde ehbo'ers é é n maal per j a a r samen
komen en é é n zijn, stemde haar tot vreugde.
Z i j wenste allen een aangenaam verpozen toe
in het groene hart van Nederland.

gens omstandigheden haar bestuurlijke taken al
eerder dit jaar neergelegd. De heer Glaudemans
werd met algemene instemming gekozen tot
penningmeester en de heer Van Geenhuizen
werd op gelijke wijze gekozen tot l i d van het dagelijks bestuur. De Vereniging haalt met deze
twee bestuursleden veel ervaring en n i e u w e
i d e ë e n binnen.
Daarnaast
werden de
aftredende
hoofdbestuursleden van district Utrecht. Drenthe en
N o o r d - B r a b a n t / L i m b u r g , respectievelijk mevrouw N i e u w k o o p en de heren Baas en Haane.
herkozen.

Vrijdagmorgen
Als gebruikelijk werd besloten een telegram aan
de beschermvrouwe H . K . H . Prinses Juliana en
aan ons erelid de heer J . H . Warmelink te sturen.
Vervolgens werden de ingekomen brieven van
de districten verdeeld over de verschillende
agendapunten. De notulen van de Algemene
YlTgadtfiflg d.d. 19 en 20 mei 1995 werden ongewijzigd goedgekeurd.
Bij agendapunt 5 werden twee bestuurskandidaten voorgesteld. D e heer Visser trad af als pen-

ningmeester en mevrouw Gelderman had we-

Een vraag n.a.v. het Jaarverslag 1995 van de
K o n . N e d . Ver. E H B O betrof het Convenant. De
voorzitter gaf aan dat het Rode Kruis enige
voorstellen zal doen aan de Vereniging tot participatie in het Convenant. De Vereniging zal met
een kritische en tegelijk positieve houding deze
voorstellen tot deelname bekijken.
Vervolgens gaf de voorzitter het w o o r d aan de
commissie ingevolge art. 10 H . R . O p 14 mei 1996
heeft deze commissie haar controlerende taak
uitgevoerd zoals vermeld in het huishoudelijk
reglement. Het financiële verslag van 1995 werd

KONINKLIJKE NED. VERENIGING
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a k k o o r d bevonden en er werd d é c h a r g e aan het
hoofdbestuur verleend. Volgend jaar zal de commissie bestaan uit de districten Groningen.
Utrecht en Overijssel.
Het financieel verslag 1995 van de Vereniging
werd vastgesteld. De herziene begroting 1996
werd vastgesteld en de heer Visser gaf aan dat de
eerstkomende jaren de afdracht waarschijnlijk
gelijk zal blijven.
Vervolgens werden het jaarverslag en financieel
verslag 1995 en de herziene begroting 1996 van
de Stichting Dienstverlening vastgesteld. Bij het
vaststellen van de begroting 1997 bleek dat de
resultaten tot tevredenheid stemmen en een
groot vertrouwen in de toekomst geven.
Ook het financieel verslag 1995 van de Stichting
Steunfonds werd vastgesteld.

de statuten voldoen aan de wettelijke bepalingen. D e Statutencommissie zal de wijziging nog
verder uitwerken en in de tweede helft van 1996
zal er overleg plaatsvinden met het bestuur en de
districten. In 1997 zal het definitieve voorstel gepresenteerd worden aan de Algemene Vergadering.
Voor de pauze werd vastgesteld dat de
Algemene Vergadering in district Overijssel zal
plaatsvinden, op 23 en 24 mei 1997 in hotel
Hengelo. Tevens werd de rondvraag behandeld.
Kernvaardigheden en marktonderzoek Kleshel
Na de lunch werd o m 13.45 uur de vergadering
hervat.
D e secretaris presenteerde het onderwerp
•Kernvaardigheden'. Het Oranje Kruis heeft een
speciaal op de Arbo-wetgeving
EHBO-opleidingsprogramma
o n t w i k k e l d . 'Kernvaardigheden'
geheten. Het Oranje Kruis zal
samen met de Nationale B o n d
voor E H B O en onze Vereniging
een Convenant sluiten waarin d i verse afspraken zijn gemaakt.
De taak van Het Oranje K r u i s is
de lesstof te o n t w i k k e l e n , de
examens te organiseren en te re'Zeeland' en 'Utrecht' luisteren
aandacht

Bij de Stichting Voorpost werd
in de begroting een ruimer budget voor reclamekosten gereserveerd. De terugloop van
abonnementen baart zorgen.
O m deze terugloop tegen te
gaan. zullen er meer promotieactiviteiten moeten worden ondernomen. District Friesland
merkte op dat wij met alle afdelingen moeten proberen dit
verlies tegen te gaan door de
Voorpost bij de leden te promoten. Vervolgens werden het
jaarverslag, het financieel verslag, de herziene
begroting 1996 en de begroting 1997 vastgesteld.
Vorig jaar werd uitgebreid gesproken over de
wijziging van de verenigingsstatuten. D i t jaar
was er minder tijd voor dit agendapunt nodig.
D e artikelen 9. 14 en 15 worden gewijzigd zodat
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gistreren. De bij het Oranje Kruis aangesloten
leden die aan bepaalde opleidingscriteria v o l doen, hebben de exclusieve verkooprechten van
de 'Kernvaardigheden'. De cursussen zullen als
een compleet pakket, inclusief examen worden
verkocht. De promotionele activiteiten zullen
ook door de aangesloten leden worden verricht.
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