
EHBO ARNHEM JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2019 
 
JANUARI: • Op 1 januari 2019 bedraagt ons ledenbestand 86 leden, waaronder 2 ereleden en 7 

bestuursleden. 

• In januari start er geen opleidingscursus in verband met te weinig aanmeldingen. 
  
MAART • De Algemene Ledenvergadering op 25 maart wordt bijgewoond door 10 leden van 

EHBO Arnhem, alsmede door 7 bestuursleden. Er heeft zich ook een aantal leden 
afgemeld. 

• Van het bestuur zijn de penningmeester (Mark Hese) en de coördinator Opleiding 
(Irene Poolman) statutair aftredend. Zij zijn wederom herkiesbaar. Mark Hese en Irene 
Poolman worden door de leden herkozen. 

• 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. 

  
SEPTEMBER • Op 2 september is de herhalingscursus van start gegaan. Deze herhalingsavonden 

zullen gedurende dit seizoen worden geleid door de instructeurs Jaco Hoogendoorn, 
Hediye Yaylali en Ad Croonen. Eind 2019 is daar Frank Noppen bijgekomen. 

• Op 16 september is door 7 cursisten gestart met de opleiding voor het Diploma Eerste 
Hulp onder leiding van instructeur Jaco Hoogendoorn. 

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

onderwerp ‘spoedeisende hulp’. 

• Op 18 november zijn 5 (van de 7) cursisten opgegaan voor het examen en geslaagd. 
Eén cursist is niet opgegaan voor het examen en één is gezakt. Hij heeft geen 
herexamen gedaan. 

  
DECEMBER: • Op 31 december 2019 bedraagt ons ledenbestand 76 leden, waaronder 2 ereleden en 

7 bestuursleden. 
  
Het bestuur is 4 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 2020 te kunnen voortzetten.  
 
Bezoek onze website www. ehboarnhem.nl. Dáár vindt u alle informatie! 


