
EHBO ARNHEM JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2020 
 
JANUARI: • Op 1 januari 2020 bedraagt ons ledenbestand 76 leden, waaronder 2 ereleden en 7 

bestuursleden. 

• Op 13 januari start de opleidingscursus met 16 cursisten onder leiding van Ad 
Croonen. 

  
MAART • Begin maart blijkt het Coronavirus serieus genomen te moeten worden. Op 15 maart 

voert de regering een intelligente lockdown in, waardoor onze planning niet kan 
worden uitgevoerd. Tot aan het einde van het seizoen worden geen herhalingslessen 
meer gegeven. 

• Ook de Algemene Ledenvergadering kan op 23 maart door de pandemie helaas geen 
doorgang vinden. 

  
JULI • Op 6 juli wordt het uitgesteld examen afgenomen door HOK, waarbij in totaal 12 

kandidaten zijn geslaagd.  
 

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. 

• Op 21 en 28 september is gestart met een opleidingscursus voor het Diploma Eerste 
Hulp met respectievelijk 10 en 8 cursisten onder leiding van respectievelijk Frank 
Noppen en Jaco Hoogendoorn. 

  
OKTOBER • Vanwege een 2e intelligente lockdown wordt na een aantal herhalingsavonden het 

programma weer tot nader order stopgezet. De 2 parallel lopende opleidingscursussen 
vinden overigens wel doorgang. 

• Op 26 oktober vindt de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de 
pandemie wordt deze online gehouden. Slechts enkele leden hebben hieraan 
deelgenomen. 

• Van het bestuur zijn de secretaris (Gerrie Noll) en de coördinator Vervolgopleiding 
statutair aftredend. Zij zijn wederom herkiesbaar met dien verstande dat Gerrie Noll 
zich nog voor één jaar herkiesbaar stelt. Hij zal in 2021 zijn functie neerleggen.  

• 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. 
Jeroen Huijben heeft zich beschikbaar gesteld om de functie van secretaris op zich te 
nemen. Hij zal tot aan de volgende ALV meelopen, waarna hij naar verwachting in het 
bestuur zal worden gekozen. 

  
NOVEMBER • Op 23 november wordt een examen afgenomen door HOK, waarbij 8 kandidaten, zijn 

geslaagd. 
  
DECEMBER: • Op 14 december wordt een examen afgenomen door HOK, waarbij 6 kandidaten, 

waaronder 2 externe, zijn geslaagd. 

• Op 31 december 2020 bedraagt ons ledenbestand 91 leden, waaronder 2 ereleden en 
7 bestuursleden. 

  
Als gevolg van de pandemie heeft het bestuur 3 keer (deels online) een bestuursvergadering gehouden. 
Uiteraard zijn er werkoverleggen gevoerd om herhalingslessen zo goed als mogelijk door te laten gaan. 
 
Voor de activiteiten met betrekking tot de hulpverlening wordt verwezen naar het verslag van de Coordinator 
Hulpverlening. 
 
Tot slot wil het bestuur al haar leden en de instructeurs hartelijk danken voor de goede samenwerking in het 
afgelopen jaar. We hopen deze op dezelfde wijze in 2021 te kunnen voortzetten en in september als 
vanouds de programma’s weer te kunnen oppakken.  
 
Bezoek onze website www.ehboarnhem.nl. Dáár vindt u alle informatie! 


