
EHBO ARNHEM JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2018 
 
JANUARI: • Op 1 januari 2018 bedraagt ons ledenbestand 99 leden, waaronder 2 ereleden, 7 

bestuursleden. 

• Op 15 januari start een cursus Eerste Hulp met 6 cursisten onder leiding van 
instructeur mevr. Hediye Yaylali. 

  
FEBRUARI • De Algemene Ledenvergadering op 19 februari wordt bijgewoond door 21 leden van 

EHBO Arnhem, alsmede door 7 bestuursleden.  

• Tijdens deze vergadering treedt Frank Malherbe af als coördinator Hulpverlening. Jaco 
Hoogendoorn wordt in zijn plaats gekozen door de leden van EHBO Arnhem. Frank 
blijft binnen onze vereniging wel actief als webmaster. 

• Tijdens deze vergadering treedt Piet Schipperheyn af als voorzitter van EHBO Arnhem. 
Hij neemt tevens afscheid van onze vereniging, waarbij hij door de leden unaniem tot 
erelid wordt gekozen. Jan Voigt wordt in zijn plaats als voorzitter gekozen door de 
leden van EHBO Arnhem. Hij zal deze functie uitoefenen op ad interimbasis, waarbij hij 
zich zal inzetten om een definitieve voorzitter te werven. 

• Tijdens deze vergadering ontvangen Jan van de Ende, Dori Braat en Bart Braune een 
onderscheiding uit handen van Piet Schipperheyn voor 25 jaar lidmaatschap.  
De onderscheidingen betreffen respectievelijk het Bondsinsigne in brons (van de Ende) 
en in zilver (Braat en Braune). 

• Tijdens deze vergadering ontvangt Mark Hese een onderscheiding uit handen van Piet 
Schipperheyn. Het betreft het Bondskruis 2e klasse in zilver voor ruim 27 
penningmeesterschap binnen onze vereniging. 

• Tijdens deze vergadering ontvangt Gerrie Noll een onderscheiding uit handen van Piet 
Schipperheyn. Het betreft het Bondskruis 1e klasse in goud voor ruim 37 jaar als 
secretaris binnen voormalig KNV Arnhem-Oost en (na de fusie) EHBO Arnhem. 

• Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat thans uit: Jan Voigt (voorzitter), 
Gerrie Noll (secretaris) en Mark Hese (penningmeester). De overige bestuursleden 
zijn: Linda Bosscher, Jaco Hoogendoorn, Lely Larasati en Irene Poolman. 

 

  
MAART • Op 19 maart zijn 5 cursisten opgegaan voor het examen. 2 kandidaten zijn geslaagd 

voor hun diploma Eerste Hulp en 3 zijn gezakt. 
  
APRIL • Op 24 april doen 2 (van de 3) gezakte kandidaten van EHBO Arnhem herexamen bij 

KNV Arnhem-Zuid. Beiden slagen voor dit examen. 
  
SEPTEMBER • Op 3 september, voorafgaande aan de herhalingscursus, wordt in een ingelaste 

ledenvergadering aandacht besteed aan de privacywetgeving, die 25 mei 2018 van 
kracht is geworden en de gevolgen welke die heeft voor onze vereniging. 

• Op 3 september is de herhalingscursus van start gegaan. Deze herhalingsavonden 
zullen gedurende dit seizoen worden geleid door de instructeurs Diana Voncken, Kim 
Jansen en Jaco Hoogendoorn. Begin 2019 zal daar Hediye Yaylali bijkomen. 

• Op 17 september is door 12 cursisten gestart met de opleiding voor het Diploma 
Eerste Hulp onder leiding van instructeur Hediye Yaylali. 

  
NOVEMBER • Op 4 november geeft Job Huussen, onze verenigingsarts, een lezing met als 

onderwerp Innovatie en Verbetercultuur in de zorg. 

• Op 19 november zijn 9 (van de 12) cursisten opgegaan voor het examen en geslaagd. 
  
DECEMBER: • De geplande hulpverleningsles Reanimatie 17 december kon geen doorgang vinden in 

verband met een gesloten school. Er is een vervangende datum bepaald op 28 januari 
2019. 

• Op 16 december neemt een groot aantal hulpverleners deel aan een kerstmatinee bij 
Bronbeek. Ze waren hiervoor uitgenodigd als dank voor hun inzet bij de hulpverlening. 

• Op 18 december overlijdt ons erelid Hans Peeneman, voormalig voorzitter van KNV 
Arnhem-Oost, op 93-jarige leeftijd. 

• Op 31 december 2018 bedraagt ons ledenbestand 86 leden, waaronder 3 ereleden en 
7 bestuursleden. 

  
Het bestuur is 5 keer officieel bijeengekomen voor een bestuursvergadering.  
 
 



Tot slot wil het bestuur al haar leden, de instructeurs en de directie van de school hartelijk danken voor de 
goede samenwerking in het afgelopen jaar en hoopt deze op dezelfde wijze in 2019 te kunnen voortzetten.  
 
Bezoek onze website www. ehboarnhem.nl. Dáár vindt u alle informatie! 


