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Jaarverslag 2017 van de secretaris
Opening:


Alweer een seizoen achter de rug, ook dit seizoen is de elektronische
nieuwsbrief de frequente communicatie vorm geweest tussen de vereniging en de leden, via
deze weg wil ik aan de leden vragen of dit nog als prettig wordt ervaren of misschien moeten
we het via andere media gaan doen, denk aan een whatsapp groep, of facebook pagina.



Vanaf vorig seizoen zijn de diploma’s van het oranje kruis geen papieren
briefjes meer maar plastic cards. Vanaf komende tijd heeft dus iedereen een nieuwe stijl
certificaat.

Aantal leden:


Afgelopen seizoen is van 2 leden hun lidmaatschap niet verlengt (2 leden
hebben de contributie structureel niet betaald), we hebben ook 1 nieuw lid mogen
verwelkomen. Per saldo dus een verlaging van 1 lid. Daarmee hebben we 42 leden in onze
vereniging.

Herhalingslessen:


De herhalingslessen dit jaar zijn gemiddeld door iets minder als 50 % van
onze leden bezocht, vorig jaar was dit 52 % dus dit is nagenoeg hetzelfde t.o.v. het vorige
seizoen.

Opleidingen:


Als reanimatie partner van de hartstichting hebben we dit seizoen een
opleiding voor2 mensen verzorgd.



Dit seizoen hebben we geen EHBO opleiding gedaan, de eventuele
aanmeldingen staan op een wachtlijst. Gelukkig gaan we volgende week starten met een
nieuwe opleiding EHBO aan 5 personen, hopelijk brengt dat ook nieuwe leden met zich mee.

Reanimatie herhaling aan bedrijven en verenigingen:
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Dit seizoen hebben we geen herhaling reanimatie aan bedrijven gegeven.
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Hulpverlening bij evenementen:
We zijn bij meerdere evenementen aanwezig geweest en de leden die geholpen hebben kregen
hiervoor een vergoeding. We zijn zelfs bij niet Moordrechtse evenementen uitgenodigd.
We zijn aanwezig geweest bij (niet Moordrechtse evenementen):


Oldtimer motor race in Nieuwerkerk



Leontien ladies ride in Zevenhuizen

We zijn aanwezig geweest bij Moordrechtse evenementen:


Avond vier daagse



Fietstocht vanuit de korfbal



Voetbal toernooi



Sinterklaas intocht

Voor aankomende tijd zijn de volgende evenementen nog actueel en zoeken we nog EHBOers:
A4D Moordrecht dinsdag 19 juni t/m vrijdag 22 juni.
Bestuursvergaderingen:
Dit seizoen hebben we 3 bestuursvergaderingen gehad.

De Secretaris

André Bos
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