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Beste leden en ereleden,
Onze vereniging, EHBO Vereniging Voorhout bestaat dit jaar, op 12 februari
2019, 80 jaar.
12 februari 1939 is de vereniging opgericht als R.K. EHBO Vereniging te
Voorhout.
Dit seizoen begon woensdag 19 september 2018 met de herhalingslessen voor
de eerste groep. De tweede groep ging van start op donderdag 20 september.
De derde groep van de herhalingslessen begon op woensdag 7 november.
Op 3 januari 2019 heeft de EHBO Vereniging Voorhout de waarderingsprijs van
Teylingen mogen ontvangen uit handen van de burgermeester. Dit was omdat
de gemeente het belangrijk vindt dat vereniging met vrijwilligers zich inzet voor
het welzijn van de bewoners in Teylingen.
Mede door deze aandacht in de media zijn we meer onder de aandacht in de
gemeente Teylingen.
Vanaf 10 januari hebben 12 basiscursisten in 10 avonden in 2,5 uur tijd de
competenties van de EHBO volgens het Oranje Kruis geoefend en geleerd van
Jörgen. Op 28 maart hebben de cursisten met goed gevolg het examen
afgelegd.
De herhalingslessen waren onder begeleiding van drie instructeurs: Jörgen ,
Gerrina en Kees.
Ook dit seizoen weer een uitdaging voor onze instructeurs om met zijn drieën
te zorgen dat alles behandeld wordt in zo weinig mogelijk lesavonden voor
onze leden.
EHBO Voorhout is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor deze
status stelt de belastingdienst de nodige eisen aan transparantie van de
financiën en activiteiten van de vereniging. Voor dit doel is een aparte pagina
ingericht op de website. Dankzij deze status kunnen donateurs bij hun
belastingaangifte de donatie aan EHBO Voorhout aftrekken.
Naast de zo belangrijke bijdrages van de trouwe donateurs hebben we dit

Blad 1 van 2

seizoen opnieuw een grote donatie mogen ontvangen van Kringloopwinkel
Opnieuw in Voorhout.
We hebben hiervoor 2 mooie beachflags kunnen aanschaffen. Ook hebben 6
vrijwilligers de AZADI-cursus (Acute Zorg bij Alcohol en Drugs Incidenten)
kunnen volgen. Dit is een belangrijke cursus voor evenementen waar alcohol
en drugsincidenten aanwezig kunnen zijn. Na een pittig examen zijn de 6
personen nu gecertificeerd AZADI-hulpverlener.
Dit jaar hebben we een record aan evenementen waar onze vrijwilligers
worden ingezet. 34 evenementen met in totaal 152 posters die actief aanwezig
waren bij de evenementen.
Dit betreffen sportevenementen, muziekevenementen, kinderevenementen en
festivals. Ook dit jaar weer zetten onze vrijwilligers zich weer in Lisse bij
Buttonpop. Een ander/nieuw festival is dit jaar het Dwarsdrijversfestival. Ook
hier zetten de vrijwilligers zich in.
Dit konden we niet zonder behulp van onze leden die vrijwillig bij evenementen
aanwezig wilden zijn in de rol van EHBO’er zijn we als vereniging weer goed
voor de dag gekomen.
We zijn afhankelijk van deze evenementen om de jaarlijkse contributie voor
onze leden zo laag mogelijk te houden.
Tijdens de grote oefening bij tuincentrum TuinExtra, met medewerking van
lotusslachtoffers, ervaren dat omgaan met slachtoffers bij enig gevaar anders is
dan wanneer je uit een boekje wat leert. Tussen de planten en tuinmaterialen
waren verschillende slachtoffers te behandelen. Dit keer werd omgaan met de
porto meegenomen in de oefening. Het bleek lastig te zijn om te omschrijven
wat je ziet en wat je moet doen. De leden van het bestuur vonden het een
geslaagde, gezellige en leerzame avond. Met dank aan het tuincentrum Tuin
Extra waar we te gast mochten zijn.
De thema-avond hebben we dit jaar samen met de ALV gepland. We hebben
een interessant thema gevonden waar we allemaal wat van kunnen leren,
“meldcode 5”. Een lezing door een juridisch verpleegkundige over meldcode 5
waarin zij ons iets gaat vertellen over de stappen die een professional moet
doen als er sprake is van geweld in huiselijke sfeer.
Seizoen 2018/2019 is voorbij. Dank aan iedereen, die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen: de instructeurs, de Lotusslachtoffers, de leden, de cursisten, de
vrijwilligers, de donateurs, het bestuur en niet in de laatste plaats de partners
van al deze mensen.
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