
EHBO ARNHEM JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2021 
 
JANUARI:  Op 1 januari 2021 bedraagt ons ledenbestand 91 leden, waaronder 2 ereleden en 7 

bestuursleden. 
 In verband met de coronamaatregelen rondom de tweede golf zijn de lessen in het 

voorjaar 2021 anders ingepland. 
Er wordt online lesgegeven en een schriftelijke toets gemaakt. 
Voor handelingen die in de praktijk moeten worden geoefend worden een aantal 
lessen op locatie ingepland.  

 Er start geen opleiding in verband met de coronamaatregelen. 
  
MAART  Op 22 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats via Teams (online). 

Het bestuur bestaat dan uit: Jan Voigt (voorzitter), Gerrie Noll (secretaris), Mark Hese 
(penningmeester) Linda Bosscher (commisaris materialen), Jaco Hoogendoorn 
(coördinator hulpverlening), Irene Poolman (coördinator opleiding) en Lely Larasati 
(coördinator vervolgopleiding) 
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Piet Schipperheyn, Mark Hese, Jeroen Huijben, Jaco 
Hoogendoorn,Irene Poolman en Lely Larasati. 

  
April Het nieuwe bestuur verdeelt de taken als volgt: Piet Schipperheyn; Voorzitter. Mark 

Hese; Penningmeester. Jeroen Huijben; Secretaris. Jaco Hoogendoorn; Coördinator 
hulpverlening. Irene Poolman; Coördinator opleiding. Lely Larasati; Coördinator 
vervolgopleiding. 

  
MEI  De praktijklessen worden een aantal keren herpland in verband met de dan geldende 

maatregelen. 
  
JUNI  Op 26 juni is de vereniging vehuisd van Station 026 aan de Mr E.N. van Kleffensstraat 

naar het Sportcentrum Valkenhuizen aan de Beukenlaan 15. 
  
SEPTEMBER  Op 13 september is de herhalingscursus van start gegaan. Deze herhalingsavonden 

zullen gedurende dit seizoen worden geleid door de instructeurs Jaco Hoogendoorn, 
Hediye Yaylali en Frank Noppen. 

 Op 20 september start de opleidingscursus met 12 cursisten onder leiding van Ad 
Croonen 

  
NOVEMBER  Vanaf 6 november zijn de coronamaatregelen aangescherpt.  

Voor onze lessen betekent dit handhaven van de 1½ meter regel en controle op het 
coronatoegangsbewijs. De lessen blijven nog wel op locatie plaatsvinden. 

 Op 9 november heeft André Welles het instructeursdiploma EHBO behaald. Hij zal nu 
als instructeur bij ons lessen geven. 

 Op 22 november wordt een examen afgenomen door HOK, waaraan 11 kandidaten 
deelnemen. 10 kandidaten zijn geslaagd. 

 Vanaf 26 november gelden strengere maatregelen waaronder een avondlockdown. De 
laatste 2 lessen kunnen hierdoor niet op locatie plaatsvinden en worden daarom online 
via Teams gehouden.  
De lezing die op 13 december was gepland is verplaatst naar mei 2022 

  
DECEMBER:  Op 31 december 2021 bedraagt ons ledenbestand 84 leden, waaronder 3 ereleden en 

6 bestuursleden. 
  
Het bestuur heeft 5 keer (deels online) een bestuursvergadering gehouden. Uiteraard zijn er werkoverleggen 
gevoerd om herhalingslessen zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
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 2022 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! 


