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Van de (nieuwe) voorzitter 

door Peter van Zuijlen 
 
Zondag 04-09-2016  
 
Een wielerevenement zomaar in de Noordwijkse duinen voor een goed 
doel. In ploegen zo snel mogelijk een rondje afwerken op een parcours. 
Mooi weer, trappen, snelheid, tijd, strijd, inspanning, zweet, fanatiek, 
lol.  
 
Maar dan, een wielrenner is klaar met zijn rondje, valt zomaar om… 
Paniek… Mijn aller beste vriend… Nee… Schrik… Angst… Ik bel 
112… EHBO komt er direct bij… Hart… Reanimatie... AED… Het is 
muisstil…  
 
De EHBO en de AED doen hun werk… Na enkele minuten een 
borstkas die weer op en neer gaat… Ik zie hem zelfstandig ademen, hij 
zweet heftig maar mijn vriend doet het weer… Ambulance arriveert…  
 
Mijn vriend wordt verder behandeld en gaat, nog buiten kennis, mee in 
de ambulance… Tranen van geluk en vooralsnog gepaste blijdschap… 
Gered door snel handelen van alle omstanders maar met name de 
mensen van de EHBO!  
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Beste leden, donateurs en belangstellenden,  
 
Dat is wat er letterlijk gebeurde in de duinen van Noordwijk op 4 
september 2016 tijdens een wielerevenement voor een goed doel 
Six4Semmy. Een dag die ik nooit zal vergeten en waarbij ik mijn 
allerbeste vriend bijna was kwijtgeraakt, bijna… maar gelukkig 
dus niet door het adequaat optreden door EHBO Noordwijk die 
bij dit evenement aanwezig was.  
 
Wat was het leven anders geweest voor zijn lieve vrouw en 
kinderen, kennissen, werk etc. als dit niet zo was afgelopen en als 
er op dat moment geen EHBO aanwezig was en wellicht ook 
geen AED? Pffff, ik moet er niet aan denken! Mijn vriend was 
dan niet ouder geworden dan 46 jaar! Nu is hij er nog, er is wat 
gesleuteld aan zijn hart daarna in het ziekenhuis, hij heeft een 
ICD kastje, doe alles weer en geniet van het leven. En misschien 
nog wel meer dan ooit…  
 
Kortom, hoe belangrijk is het hebben van een EHBO diploma en 
het spoedig kunnen beschikken over een AED! Dat blijkt dus 
maar weer…  
 
Dit was voor mij de reden om een cursus EHBO te volgen, een 
AED aan te schaffen op mijn kantoor, een AED bij mij thuis en 
een pré scan in Baarn voor mij en mijn vrouw. Geen halve 
maatregelen, maar zo ben ik nu eenmaal. Met eigen ogen heb ik 
het belang ingezien van een EHBO diploma en het nut van een 
AED.  
 
Verschil tussen leven en dood.  
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Later bij het lopen van evenementen werd ik gevraagd als 
voorzitter van de EHBO Noordwijk. Na een gesprek met Frans 
Zitman heb ik uiteindelijk ja gezegd en ben ik trots, zeer trots om 
sinds de laatste ledenvergadering van 16 april 2018 voorzitter te 
mogen zijn.  
 

 
Voor wie mij nog niet kent.  
Ik ben 48 jaar, een echte 
Noordwijker opgegroeid “op 
zee” in de Prins Bernhardstraat 
(Weber Schoenen was van mijn 
ouders). Getrouwd met Patricia 
Zuidhoek, twee kinderen, van 
16 en 14 jaar. Sinds 2000 
zelfstandig accountant en 
eigenaar/betrokken bij 6 
kantoren in de bollenstreek 
onder de vlag van Novens 
Accountants. Ik ben nu 
“binder” en woonachtig in de 
gezellige wijk Vinkenveld.  

 
 
Mijn dank gaat uit naar Frans Zitman die als voorzitter 18 jaar de 
kar heeft getrokken en dit op een fantastische wijze heeft gedaan. 
Top! Sinds korte tijd leer ik tijdens vergaderingen, 
bijeenkomsten, herhalingscursussen etc. de bestuursleden 
kennen maar ook de leden, opleiders en overige betrokkenen van 
de vereniging. Ik ervaar de sfeer en ontdek de lijntjes die er 
lopen. Inderdaad een warme club met betrokkenen die met hun 
hele ziel en zaligheid (en hart) het beste voor hebben met de 
vereniging EHBO Noordwijk.  
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Voor mij is een goede EHBO vereniging belangrijk en een 
noodzaak voor elk dorp o.a. als opleider voor die mensen die een 
EHBO diploma willen halen, als post bij evenementen maar ook 
als backup en signaal functie voor het dorp. Ik wil mij daar graag 
voor inzetten en een rol in spelen, een nobel streven. Ook is mijn 
streven om zo veel mogelijk mensen in Noordwijk betrokken te 
krijgen in de hulpverlening met bijvoorbeeld een EHBO 
diploma, kennis van reanimeren, oproepbaar zijn als 
hulpverlener, bekendheid met een AED, plaatsen van zoveel 
mogelijk AED’s in Noordwijk en ook al vroeg op scholen 
kinderen bekendmaken met EHBO.  

 
Enkele maanden geleden is er al een start gemaakt met een 
commissie om heel Noordwijk “Hartveilig” te maken. Hierbij is 
het streven om in geheel Noordwijk binnen een straal van 500 
meter een AED beschikbaar te hebben in een buitenkast. Dit 
loopt nog en zult u binnenkort meer van horen.  
 
Ik heb er zin in…  
 
Peter van Zuijlen  
Voorzitter EHBO vereniging Noordwijk 
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Geslaagden seizoen 2017 – 2018 
 

 
 
 
Na een cursus van vijftien avonden lieten tien van de twaalf 
cursisten aan de examinator van het Oranje Kruis zien dat 
ze het écht kunnen: ze slaagden voor het basisdiploma 
Eerste Hulp bij Ongevallen. 
 
We zijn ontzettend trots, en feliciteren (zie foto) de 
kaderdocent Erik van den Berg en ondersteuning Joke 
Gutlich, en uiteraard cursisten Carmen Barnhoorn, Caroline 
Caspers-van der Ploeg, Susan Dekker, Alissa Duijve, Irma 
Gruben, Marijke de Haas-Schouten, Irma In ’t Hout, Mevr. 
v.d. Ploeg-v.d. Veer, Paul van Ruiten, Esther v.d. Sterre-
Beers, Janneke Vader 
en Conny Zwetsloot 
met dit 
prachtresultaat! 
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Gebruik je kop 
 
Afwassen of afdanken, wat is 
duurzamer? De strijd tussen 
de stenen kop en het plastic/ 
papieren wegwerpbekertje is 
zo oud als de milieubeweging 
zelf.  
 
Gedurende een EHBO 
seizoen gaan er bij ons in 
ongeveer 50 lessen met gemiddeld 15 cursisten zo’n 750 
wegwerpbekertjes doorheen. We vinden dat best veel en roepen 
daarom sinds 2016 op tot duurzaamheid of in ieder geval 
beperking van afval: 
 

Neem uw eigen (stenen) mok mee naar de les! 
 
We hebben een spoelbak waar u uw mok kunt omspoelen na 
gebruik en we blijven overigens ook gewoon wegwerpbekertjes 
aanbieden aan iedereen die dat liever heeft. 
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Wat: Lezing Hart & Vaatziekten 
Waar: Sporthal Duinwetering, Noordwijk 
Wanneer: Do. 7 maart 2019 
Aanvang: Zaal open 19:30, start lezing 20:00 

 

 
Thema avond: hart- en vaatziekten 

 
 
Het hart is een spier die vier 
tot vijf liter bloed per 
minuut rondpompt. Zo 
voorziet het hart de spieren 
en organen in het lichaam 
van zuurstof en 
voedingsstoffen. Er zijn 
verschillende risicofactoren 
die het (opnieuw) krijgen 
van hart- en vaatziekte 
vergroten. Sommigen 
kunnen worden beïnvloed, 
aan anderen is niets te doen.  
 
Een hartziekte uit zich bij vrouwen en mannen niet altijd op 
dezelfde manier. De symptomen zijn bij vrouwen vaak 
minder duidelijk, het is voor de eerste hulpverlener daarom 
van essentieel belang om hierop extra alert te zijn. 
 
Op donderdagavond 7 maart 2019 verzorgt de Hartstichting 
voor alle leden van onze vereniging een lezing over hart- en 
vaatziekten, waarbij extra wordt ingezoomd op de risico’s 
en het herkennen van zulke aandoeningen bij vrouwen. 
 

Deze avond is open voor al onze leden, aanmelden is niet nodig. 
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Bootcampen vol energie 

door Joke Gutlich 
 
Houwaart Bootcamp Noordwijk is het grootste bootcamp 
park van de randstad: 10.000 vierkante meter vol obstakels, 
waterpartijen en toestellen. Op 17 juli was er een nieuw 
evenement voor Noordwijk op dit terrein: het “Sport, Spel & 
Space”. 
 

Dit evenement was al 
vanaf de opening om 
10:00 uur direct 
gezellig druk. Er waren 
ongeveer 500 
aanwezigen; ouders 
met kinderen, 
buitenschoolse opvang 
en scholen. John, 
Hassan en Joke 
verzorgden namens de 
EHBO vereniging de 
eerste hulp en hadden 
het lekker druk. Letsels 
liepen uiteen van 
insecten beten, 

brandnetel- en bramen wondjes, schaafwonden, 
brandwonden, enkel kneuzingen tot helaas ook een 
gebroken pols. 
 
Het was een evenement waarbij de hulpverleners soms hun 
hart vasthielden. De hoge toestellen waren erg in trek en het 
mooie weer trok veel kinderen naar de waterpartijen, lekker 
aan de touwen hangen en dan in het water plonzen. Een 
leuker vermaak was niet denkbaar op deze schitterende 
dag! 
 
Wilt u zich ook aanmelden voor ons evenemententeam? 
Contact: ehbonoordwijkevenementen@gmail.com
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Uw privacy: de AVG 

 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”) in werking getreden. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving 
geldt in de hele Europese Unie. Deze verordening vervangt de 
Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
De EHBO vereniging Noordwijk houdt, voor de uitvoering van 
haar taken, (persoons)gegevens bij van (ere)leden, personen 
actief binnen de vereniging, bestuursleden en donateurs. 
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder andere 
(voor)naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, en foto’s 
ten behoeve van identificatie bij examens en media zoals dit 
informatieboekje. 
 
Wat verandert er? 
 
Door de AVG 
krijgen mensen 
meer mogelijkheden 
om voor zichzelf op 
te komen bij de 
verwerking van hun 
gegevens, de 
privacy rechten 
worden namelijk 
uitgebreid. Dit betekent dat de EHBO vereniging Noordwijk nu 
uw expliciete toestemming nodig heeft om uw 
(persoons)gegevens te mogen bewaren en gebruiken voor een 
van tevoren bepaald doel. Verder heeft u het recht om inzage te 
hebben in de opgeslagen gegevens en het recht om die gegevens 
te (laten) wijzigen en/of verwijderen (met mogelijke 
consequenties van dien).  
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Het doel van EHBO vereniging Noordwijk 
 
Het doel van onze vereniging waarvoor wij uw 
(persoons)gegevens in de administratie hebben en houden, is om 
met u te kunnen communiceren over activiteiten zoals 
vergaderingen, cursussen, en evenementen gerelateerd aan de 
Eerste Hulpverlening. Verder gebruiken wij de informatie om 
uw diploma aan te vragen en/of te verlengen bij het Oranje 
Kruis, en om onderscheidingen te kunnen aanvragen bij EHBO 
Nederland. In zeer beperkte mate communiceren wij via media 
zoals lokale kranten, en onze Facebook pagina over evenementen 
en behaalde diploma’s. Tot slot vinden wij het belangrijk om bij 
lief en leed een kaart te kunnen sturen, en eventueel telefonisch 
contact te kunnen opnemen. 
 
Beheer van de gegevens 
 
Persoonsgegevens van leden worden beheerd door de secretaris 
in de online ledenadministratie, en blijven bewaard zolang een 
persoon lid is van de vereniging. Na opzeggen van het 
lidmaatschap zullen de gegevens binnen een jaar worden 
verwijderd. Wij verspreiden uw gegevens verder absoluut niet 
en gaan hier, zoals altijd, zeer zorgvuldig mee om. 
 
Gevolgen 
 
Zonder uw toestemming voor het opslaan en werken met uw 
gegevens, kunnen we uw lidmaatschap niet onderhouden. U zult 
daarom dit seizoen van ons een exemplaar ontvangen van ons 
privacy reglement, en een verzoek om uw toestemming te 
verlenen voor verwerking van uw gegevens. Graag willen we 
benadrukken dat uw privacy bij ons altijd al hoog in het vaandel 
stond; bij vragen en opmerkingen staan wij altijd voor u klaar! 
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Herhalingslessen 
 
 
Voor het verlengen van uw eerste hulpdiploma worden 
jaarlijks herhalingslessen verzorgd. Hierin worden de meest 
belangrijke aspecten van Eerste Hulp volgens 
opleidingsinstituut Oranje Kruis herhaald.  
 
 
Voorwaarden voor het verlengen van het diploma 
 
Iedere cursist volgt jaarlijks: 
- óf vijf herhalingslessen in de avond,  
- óf één herhalingsles op een hele (werk)dag.  
 
Uw diploma is twee jaar geldig, maar we raden sterk aan 
ieder jaar de lessen te volgen om kennis en vaardigheden op 
peil te houden. Als uw diploma verloopt in april 2019 of 
oktober 2019, dan moet u dit jaar alle lessen volgen en een 
reanimatietoets afleggen. De docent beoordeelt op basis van 
uw prestatie tijdens de lessen en de toets (die u eens per 
twee jaar aflegt) of uw diploma kan worden verlengd. Wij 
kunnen helaas geen vrijstellingen geven die niet door het 
Oranje Kruis worden erkend – u kunt hierover indien 
gewenst zelf met uw docent overleggen. 
 
Cursisten die het diploma eerste hulp van het Oranje Kruis 
wel bezitten maar de herhalingslessen niet (naar 
tevredenheid) volgen, bieden wij voor verlenging van het 
diploma nog de mogelijkheid om tegen extra kosten een 
competentietoets te doen bij een kaderdocent.  
Hierover kunt u meer informatie opvragen via 
ehbonoordwijk@gmail.com 
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Indeling lesgroepen 
 
U wordt ingedeeld in een groep (zie achterkant boekje voor 
de data) en bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van 
alle vijf de lessen. Deze groepsindeling indeling wordt per e-
mail gecommuniceerd. Heeft u geen e-mail ontvangen, 
stuur dan alstublieft uw contactgegevens aan ons door 
(ehbonoordwijk@gmail.com). 
 
Kunt u een enkele les niet volgen in uw eigen groep, sluit 
dan aan bij een andere groep voor dezelfde les. U hoeft 
hiervoor geen toestemming te vragen. Kunt u meerdere 
lessen niet volgen in uw eigen groep, stuur ons dan een 
verzoek tot overplaatsing (ehbonoordwijk@gmail.com).  
 
Alle lesdata kunt u op de achterkant van dit boekje vinden. 
De stof is als volgt verdeeld: 
 
 
Les 1: Ziekte met gevolgen voor bewustzijn 
Les 2: Warmte-, koude-, en electriciteitsongevallen 
Les 3: Basic Life Support & AED 
Les 4: Praktijkles actief bloedverlies 
Les 5: Kinderziekten & verslikking 
 
 
Uw contributie (€25) is tevens het lesgeld voor de 
herhalingslessen. Voor de herhalingslessen op één dag 
worden extra kosten gerekend (€50). Data en tijden van de 
bijeenkomsten voor het seizoen 2018-2019  zijn terug te 
vinden op de achterkant van dit informatieboekje.



 16 

 
Eerste Hulp bij Sportongevallen 
 
 

Als houder 
van het 

Diploma 
Eerste Hulp  
heeft u 

voldoende 
kennis en 
kunde om 
aan alle 
eerste hulp 

vragen te voldoen.  
 
Heeft u echter in uw werk of thuissituatie regelmatig te 
maken met sport, dan is deze aanvullende module 
interessant voor u.  
 
Bij de module eerste hulp bij Sportongevallen wordt veel  
aandacht besteed aan sportletsels, zoals verstuikte enkels, 
voetblaren, hersenschudding of bloedneus. Ook warmte- en 
koudeletsels worden uitvoerig besproken, omdat deze vaak 
voorkomen bij marathonlopers en schaatsers. 
 
Lesdata:  wordt ingepland bij 8+ aanmeldingen 
Kosten:  ong. € 75,- inclusief lesmaterialen 
Lestijden:  20:00 – 22:00 
 
 
N.B.  De module Eerste Hulp aan Kinderen  is per 1  
 september 2016 onderdeel van het basisdiploma  
 Eerste Hulp. Alle hulpverleners zonder deze  
 module op het diploma zullen bijscholing  
 ontvangen. De EHBO vereniging Noordwijk heeft  
 ervoor gekozen deze module niet als los te behalen  
 certificaat aan te bieden. 

 
 
 

 
	Evenementen Woordzoeker 
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Basiscursus Eerste Hulp 

 
 
Niemand wil met lege handen staan bij een ongeval. Door te 
weten wat u kunt doen, kunt u snel iemand helpen. 
 
In de opleidingscursus Eerste Hulp wordt u opgeleid voor 
het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis. U leert: 
 
• een slachtoffer benaderen en onderzoeken 
• levensreddend handelen 
• de meest voorkomende letsels te behandelen 
• eerste hulp aan kinderen 
 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers 
(mensen die letsels kunnen grimeren en uitbeelden), 
verbandmateriaal, oefenmateriaal voor reanimatie, een AED 
en natuurlijk het eerste hulp studieboekje. 
 
Er wordt minstens de helft van de tijd geoefend zodat u niet 
alleen voor het examen slaagt, maar vooral met succes in de 
praktijk aan de slag kunt.  
 
 

De opleiding bestaat uit 
vijftien lesavonden plus 
het examen. Dit aantal 
lessen is noodzakelijk 
voor het behandelen van 
alle nodige lesstof, zoals 
voorgeschreven door het 
Oranje Kruis. 

 
 

Studieboekjes Eerste Hulp bij 
Ongelukken 
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Met het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis op zak, 
weet u zeker dat u Eerste Hulp kunt verlenen. Het examen 
wordt namelijk afgenomen door een onafhankelijk examen 
team. Geslaagden ontvangen het diploma Eerste Hulp. Dit 
basisdiploma Eerste Hulp is twee jaar geldig. Om het 
diploma te verlengen, moet worden bewezen dat de cursist 
alle vaardigheden nog beheerst. Dit kan door elk jaar 
competent bevonden te worden tijdens de herhalingslessen. 
 
De opleiding is ongeschikt voor dames in de laatste weken van hun 
zwangerschap, of voor mensen met  pijnklachten bij bukken of 
krachtig uitblazen. Neem bij twijfel hierover contact met ons op. 
 
De kosten van de opleidingscursus zijn € 175,00 incl. 
lesboeken, verbandmateriaal en examenkosten.  
Het lesgeld wordt overgemaakt op bankrekeningnummer 
NL16TRIO0197672752 onder vermelding van uw naam en 
opleidingscursus. Bij te weinig aanmeldingen wordt de 
cursus enige tijd uitgesteld. In het uiterste geval wordt de 
cursus geannuleerd, met restitutie van het reeds betaalde 
cursusgeld.   
 
! Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van 
de eerstehulp opleiding.  Vergeet dus niet om bij uw 
zorgverzekeraar te informeren naar het declaratieoverzicht. 
Tevens bestaat voor Noordwijkers die zich bezighouden 
met georganiseerd vrijwilligerswerk, de mogelijkheid de 
cursus vergoed te krijgen van het vrijwilligerssteunpunt 
Noordwijk. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de 
aanvraag hiervan. 
 
Wij zien graag uw aanmelding tegemoet: 
! ehbonoordwijk@gmail.com  "06 - 14205585 
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Statuten 
 
 
Onze EHBO vereniging bestaat al sinds 
april 1931, is opgericht als de “Eerste 
Hulp Brigade Noordwijk” en startte 
met 14 leden. Hoewel wij ons al jaren 
“EHBO vereniging Noordwijk” 
noemen, is onze naam officieel nooit 
aangepast: iets wat vaak tot verwarring 
leidt. Ook onze statuten, de regels die 
ten grondslag liggen aan onze 
organisatie, zijn sinds 1979 niet meer 
veranderd en inmiddels hopeloos 
verouderd. Dankzij onze 
penningmeester, Robert Sluijs, kunnen 
we daar dit jaar verandering in 
brengen. 
 
Al maanden is hij ermee bezig; 
doorlezen, offertes opvragen, advies inwinnen, meningen van 
het bestuur vragen, ... En het resultaat mag er zijn: een 
gloednieuwe en moderne versie van statuten waar we als 
vereniging weer iets mee kunnen. Alles wordt aangepast aan de 
huidige tijd, onder andere wordt het toetreden tot de vereniging 
als lid gemakkelijker en maken we electronisch stemmen, zoals 
per e-mail, officieel mogelijk. 
 
Ook al waren de statuten hard aan modernisering toe, veel zaken 
blijven ook hetzelfde. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 
bestuursbevoegdheden, maar ook de taken van de vereniging, 
namelijk het verlenen van assistentie bij voorkomende rampen 
en ongevallen, voornamelijk in Noordwijk.  
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op de 
moderne manieren: ehbonoordwijk@gmail.com, of via 
telefoon/whatsapp: 06-14205585
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Verslag algemene ledenvergadering 

  
De 87e algemene ledenvergadering van de EHBO vereniging 
Noordwijk werd afgelopen seizoen gehouden op 16 april 
2018. Er waren ongeveer 35 leden aanwezig,  acht 
afmeldingen zijn ontvangen. Hieronder vindt u de notulen: 
 
Opening 
Om 20:10u. Voorzitter noemt afmeldingen en stelt de 
basiscursisten voor aan de andere aanwezigen. De 
voorzitter geeft aan dat dit zijn laatste activiteit is in de 
hoedanigheid van voorzitter.  
 
Ingekomen stukken 
Geen bijzonderheden 
 
Notulen van vorige ALV (11-05-2017) 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretaris 
De vereniging had 113 leden, er waren 12 basiscursisten in 
de opleidingsgroep. Er zijn in het afgelopen seizoen zeven 
herhalingsgroepen geweest, waarvan vier bestonden uit vijf 
lessen in de avonduren. Drie herhalingsgroepen hebben alle 
lesstof gevolgd in één hele (werk)dag. Vanaf dit seizoen was 
de module Eerste Hulp Aan Kinderen volledig geïntegreerd 
in de reguliere herhalingslessen. Wel wordt er ieder jaar nog 
een aparte extra les EHAK georganiseerd voor die leden die 
daar behoefte aan hebben. Er is een thema avond 
georganiseerd waarvoor helaas maar weinig plek 
beschikbaar was, het onderwerp was EHBO bij terreur. Acht 
personen hebben zich al geïnteresseerd gemeld in de 
basiscursus van komend seizoen. 
 
 
 
Jubilarissen 
EHBO Noordwijk heeft, samen met koepelorganisatie 
EHBO Nederland, een bijzondere waardering voor de inzet 
van alle leden Eerste Hulp die zich verdienstelijk maken op 
dit gebied. Er worden daarom dit jaar voor het eerst bij onze 
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vereniging onderscheidingen van EHBO Nederland 
uitgereikt. Er worden jubileumspeldjes uitgereikt aan ieder 
lid die meer dan 25 jaren aaneensluitend in het bezit is van 
een geldig EHBO diploma. Omdat we nog een aantal jaar in 
te halen hadden, zijn dat dit jaar Hester Smeltink, Jan vd 
Zalm, Peter Steenvoorden, Wim vd Putten, Theo vd Linden, 
John de Ridder, Piet Oortwijn, en Alwin Hazenoot. EHBO 
vereniging Noordwijk feliciteert al deze leden met een 
vrolijk bloemetje. 
 
Jaarverslag penningmeester 
De jaarcijfers worden uitgedeeld met daarop de cijfers van 
afgelopen jaar, de cijfers van dit jaar en de begroting van het 
volgend jaar. In financieel opzicht was het jaar 2017 positief: 
de gemeente heeft de vereniging een subsidie verleend. 
Deze subsidie was hoger dan onze huisvesting, daarom 
wordt het verschil in 2018 met de gemeente Noordwijk 
verrekend. De vereniging is op zoek naar personen die 
geïnteresseerd zijn om docent of lotus slachtoffer te worden 
en heeft een bedrag gereserveerd voor de opleiding. 
 



 23 

 
 
 
De inkomsten uit evenementen en cursussen waren hoger 
dan begroot, dankzij het draaien van meer evenementen en 
de extra vergoeding voor de herhalingsles die in één volle 
(werk)dag plaatsvindt. Echter viel de contributie lager uit, 
dit voornamelijk door leden die te laat betaalden. Wat 
kosten betreft is voornamelijk geld uitgegeven aan 
huisvesting, materialen en bankkosten.  
 
Er is reeds subsidie aangevraagd voor de huisvesting van 
het volgende jaar, en er wordt meer begroot voor het geven 
van herhalingslessen wegens de groei van ons aantal leden. 
Verder hebben we een budget opzij gezet voor een thema 
avond welke wordt verzorgd door een externe partij, en 
zullen we een barbecue organiseren voor alle leden. 
 
Mischa Bos en Ineke van der Meulen hebben als 
kascommissie de jaarrekeningen 2016 gecontroleerd en 
verlenen decharge aan de penningmeester. Ineke van der 
Meulen zal samen met Renny van der Laan voor het jaar 
2018 de kascommissie vormen, met als reservelid Marja 
Steenvoorde. Het bestuur dankt de commissieleden en de 
penningmeester hartelijk. 
 
 
Jaarverslag evenementen 
De vereniging had gemiddeld 40 actieve vrijwilligers, die 
zijn ingezet op 35 verschillende evenementen. In totaal zijn 
er 844 uren ingevuld aan eerstehulpverlening, dat is 90 uur 
meer dan vorig jaar. Dit jaar was het eerste jaar waarin Ineke 
Barnhoorn de functie van bestuurslid evenementen-
commissie bekleedde.  
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Het team is hard toe aan uitbreiding, en Ineke roept alle 
leden dan ook op om zich waar mogelijk enkele uren per 
jaar in te zetten voor een evenement. Het bestuur dankt 
Ineke, John en Johan voor hun inzet bij Noordwijkse 
evenementen. De rozenprijs gaat dit jaar naar John de 
Ridder voor de meeste uren EHBO bij evenementen: 115 uur 
in totaal. 
 
Bestuursverkiezing 
Het bestuur neemt met spijt, maar ook met een dankbaar 
gevoel afscheid van Frans Zitman als voorzitter. Frans 
wordt opgevolgd in zijn functie door Peter van Zuijlen, die 
onder applaus wordt aangesteld als nieuw bestuurslid, en 
voorzitter. Er zijn dit jaar geen andere aftredende 
bestuursleden. Er zijn dit jaar geen nieuwe aanmeldingen 
voor algemeen bestuurslid.  
 
Rondvraag 
- Het is bekend dat de gemeentes Noordwijk en 
Noordwijkerhout gaan fuseren. Betekent dit ook een fusie 
voor de EHBO verenigingen van beide dorpen?  
De nieuwe gemeente is gepland om op 1 januari 2019 van start 
te gaan. Het ligt niet in de planning om de EHBO verenigingen 
van Noordwijk en Noordwijkerhout te laten samengaan. Het 
bestuur ziet hier ook geen reden toe – er kunnen prima meerdere 
EHBO verenigingen bestaan binnen één gemeente, zoals ook in 
gemeente Teylingen (EHBO Voorhout en EHBO Sassenheim).  
 
Sluiting:   Om 21:20
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Contactgegevens vereniging 
     

EHBO vereniging Noordwijk 
Holbeekstraat 21 
2203 HA  Noordwijk 
!  ehbonoordwijk@gmail.com 

!  ehboverenigingnoordwijkevenementen@gmail.com  
 
Voorzitter  Peter van Zuijlen 
 
Secretaris   Loes van Kan-Janson 
   " 06 – 14205585 
 
Penningmeester Robert Sluijs 
 
Coördinator  Ineke Barnhoorn 
evenementen  " 071 – 3646531  
    
Regio- vertegenwoordiger Leonie Knijnenburg 
 
Kaderdocente   Irma Hoefnagels 

 
Algemeen bestuurslid  Joke Gutlich 
 
Materiaalmeester John de Ridder 

 
Kaderdocenten Irma Hoefnagels 
   Cees van der Zwart 
   Erik van den Berg 
   Erik van Hooven 
   Martien van den Oever 

 
  Leslocatie  Sportpark Duinwetering 

   Duinwetering 105 
  2203 HM te Noordwijk  /  
  " 071-3613745 
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Contributie  
 
Met behulp van uw contributie kunnen we cursussen 
organiseren, ondersteuning geven op evenementen, kennis 
verspreiden en daardoor Noordwijk en omstreken samen 
veiliger maken. 
 
Het contributiebedrag inclusief het verlengingsgeld voor het 
seizoen 2018 - 2019 bedraagt net als vorig seizoen   € 25,00. 
U ontvangt tegelijkertijd met dit informatieboekje een 
factuur, welke u wordt verzocht binnen twee weken te 
betalen. Wijzigingen betreffende uw persoonlijke gegevens 
kunt u doorgeven aan ons bestuur: per telefoon, persoonlijk 
of via ehbonoordwijk@gmail.com. 
 
Betalingen: Rekeningnummer  NL16 TRIO 0197 672 752 
  t.n.v.  Ver.EersteHulpBrig.Noordw. Onder  
  vermelding van de aard van de betaling. 
 
 
Nieuws: Over het algemeen communiceren wij  

nieuws betreft lessen, roosterwijzigingen en 
evenementen per e-mail. We vragen u 
vriendelijk ervoor te zorgen dat uw 
(nieuwste) e-mailadres bekend is bij het 
bestuur, zodat u deze aankondigingen kunt 
ontvangen.  

 
Heeft u geen e-mailadres, laat het ons dan weten via  06-
14205585 of vraag iemand ons te berichten op: 
ehbonoordwijk@gmail.com. Wij zorgen dan dat u op een 
andere manier op de hoogte wordt gehouden. 
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Belangrijke telefoonnummers en diensten 
  
Alarmnummer 112 
Dokterspost Duin- en Bollenstreek 0252 – 240 212 
 
Politie Hollands-Midden 0900 – 88 44 
Nederlandse Kustwacht Alarmnummer 0900 – 0111 
Slachtofferhulp Nederland  0900 – 0101 
 
Huisartsenpraktijk Wantveld  071-36 19 300 
Wantveld 9  Spoed: keuze 0 
 

Huisartsenpraktijk Vinkeveld  071-36 20 277 
Bonnikeplein 33  Spoed: 071 – 36 20 355 
 

Huisartsenpraktijk Irisplein  071-3612405 
Irisplein 3  Spoed: keuze 1 
 

Huisartsenpraktijk Atrium  071-3646433 
Heilige Geestweg 28a   Spoed: keuze 1  
 

Huisartsenpraktijk Nieuwe Zeeweg  071-36 12 333 
Nieuwe Zeeweg 11   Spoed: 071 – 36 22 000 
 
LUMC 071 – 5261 950 
Albinusdreef 2, Leiden  
 
Alrijne Leiden (voorheen Diaconessen)  071 – 5178 178 
Houtlaan 55  Leiden 
 
Alrijne Leiderdorp (voorheen Rijnland)  071 – 5828 282 
Simon Smitweg 1  Leiderdorp  

  
Vrijwilligerssteunpunt Noordwijk   
www.vrijwilligerssteunpuntnoordwijk.nl 
info@vrijwilligerssteunpuntnoordwijk.nl
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Lesrooster 2018 – 2019 
 

Herhalingslessen 
 Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 
Groep A 
Donderdagavond 

04-10-‘18 18-10-‘18 08-11-‘18 22-11-‘18 06-12-‘18 

Groep B 
Maandagavond 

14-01-‘19 21-01-‘19 28-01-‘19 04-02-‘19 11-02-‘19 

Groep C 
Woensdagavond 

06-03-‘19 13-03-‘19 20-03-‘19 27-03-‘19 03-04-‘19 

Groep D 
Maandag (dag) 

08-10-‘18 

Groep E 
Donderdag (dag) 

13-12-‘18 

Groep F 
Zaterdag (dag) 

12-01-‘19 

Groep G 
Dinsdag (dag) 

19-02-‘19 

Lessen in de avond: van 20:00 tot 22:00    /    Lessen overdag: van 09:00 tot 17:00 
Reanimatie toets: 21-02-’19  of  21-03-‘19 

 
Overige 

Leden barbecue Donderdag 13-sep-‘18 18:00 – ?  
EHBO Kinderen  extra Donderdag 10-jan -‘19 20:00 – 22:00 
Thema avond Donderdag 07-mrt-‘19 20:00 – 22:00 
EHBO Sport  herh. Dinsdag 09-apr-‘19 20:00 – 22:00 
Algemene Ledenvergadering Donderdag 11-apr-‘19 20:30 – 21:30 

 
Basisopleiding 

Woensdag 20:00 – 22:00 
26 september 2018 
3, 10, 17, 31 oktober 2018 
7, 14, 21, 28 november 2018 
12, 19 december 2018 
9, 16, 23, 30 januari 2019 

 
EXAMEN: 
6 of 13 februari 
2019 

 


