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_____________________________ 

 

Van het bestuur 

_____________________________ 

 

Van de voorzitter 

 

Dit jaar hebben we voor het eerst 

onvoldoende aanmeldingen voor 

de opleiding tot hulpverlener. 

Met een aantal andere 

verenigingen zitten we regelmatig 

in een regio overleg. Als gevolg 

hiervan kunnen deze keer mensen 

terecht bij onze collega’s in Etten 

waar ook een opleiding is.  

 

Dit is een ongunstig teken. De groei 

van het aantal potentiële leden 

neemt af terwijl het aantal 

aanvragen voor hulpverlening 

toeneemt. 

 

Zo zijn er nog een aantal zaken die 

onze aandacht vragen. Zie 

hieronder. 

Vandaar het jaar van de 

continuïteit. 

 

 

Algemeen 

 

Zoals door de voorzitter al 

aangegeven staat het nieuwe 

seizoen in het teken van de 

continuïteit. Daarmee bedoelen we 

het voorbereiden van de vereniging 

voor de toekomst.  

We hebben dit in vier actiepunten 

onderverdeeld (in willekeurige 

volgorde). 

 

 

 

Huisvesting 

We betalen huur en dat is een 

grote hap uit ons budget en teren 

we in op het vermogen van de 

vereniging. Hoe kunnen we deze 

lasten verminderen? Onderverhuur 

mag niet maar er is wel vraag naar 

(geweest). Voldoet de ruimte 

eigenlijk nog wel? Hoe zit het met 

de energiekosten? 

Welke opties hebben we om hier 

wat kosten te besparen? Etc. 

 

Leden/bekendheid 

Er is veel aanvraag voor 

hulpverlening (ook van buiten ons 

verzorgingsgebied, die wijzen we 

af). Kunnen we meer leden 

enthousiast maken om hulp te 

verlenen? Kunnen we het aantal 

leden verhogen? Moet onze 

bekendheid omhoog? Dit jaar zijn 

er voor het eerst onvoldoende 

deelnemers voor de opleiding 

hulpverlener! 

 

Statuten/voorwaarden/gedragsre

gels 

In het kader van de nieuwe Wet 

Bestuursrecht en Toezicht 

Rechtspersonen moeten onze 

statuten deels aangepast worden. 

Een goed moment om e.e.a. 

meteen helemaal door te nemen.  

De algemene voorwaarden kunnen 

ook wel een opfrisbeurt gebruiken. 

Daarnaast is het ook goed om wat 

huisregels op te stellen. 

 

Leiding 

Dit betreft kader- en 

bestuursleden. De bezetting is 

minimaal en ook zijn er vacatures.  

 

Om deze vier punten dit seizoen 

door te kunnen werken zoeken we 

hulp van leden die samen met één 

of twee bestuursleden één van de 

vier punten op wil pakken. Dus 

heb je kennis op het gebied van 

één van de vier punten meld je 

alsjeblieft aan! 

 

Zie de vacatures hieronder. 

 

 

Vacatures 

 

Voor de vacature van secretaris 

hebben we inmiddels een 

kandidaat die momenteel 

meeloopt met de huidige 

secretaris. 

Om de continuïteit van de 

vereniging te waarborgen zijn we 

tevens op zoek naar mensen die 

het bestuur kunnen versterken 

en/of die samen met een 

bestuurslid aan één van de vier 

actiepunten wil werken. Heb je 

interesse, of weet je iemand, ook 

daarvoor kun je het bovenstaande 

mailadres gebruiken. 

 

Lijkt dit je wat, of heb je vragen, 

neem contact op met de secretaris 

via: 

administratie@ehbovarsseveld.nl 
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Van de werkgroep hulpverlening 

 

We hebben het vast allemaal wel 

gemerkt. De evenementen volgden 

elkaar in rap tempo op, er waren 

zelfs drie evenementen 

tegelijkertijd.  

 

Al deze evenementen hebben 

uiteraard ook hulpverleners nodig, 

dit is vaak verplicht. Er is 

momenteel een grote vraag. Ook 

zijn er aanvragen voor 

hulpverlening op korte termijn. 

Jullie kunnen ons daarbij helpen. 

Weet je iemand die iets gaat 

organiseren of organiseer je zelf 

iets? Zorg dat de aanvraag ruim op 

tijd bij ons binnen is. Dat kan via de 

website.   

https://www.ehbovarsseveld.nl/ev

enementen/ 

 

Kun je hulpverlenen en wil je dat, 

of twijfel je nog? Geef je dan op 

(ook via bovenstaande link).  Het is 

dan nog steeds vrijblijvend, alleen 

weten we dan wie we kunnen 

benaderen als we mensen nodig 

hebben voor een evenement. We 

hebben je hulp hard nodig, het kost 

je niets behalve vrije tijd, het levert 

je meer op:  

• Korting op je contributie. 

• Gratis toegang tot het 
evenement incl. inwendige 
verzorging. 

• Praktijksituaties die je in de les 
niet zo snel tegen zult komen. 

• Gezelligheid en aanspraak. 
Je post altijd met één of meerdere 

collega’s en leert ook nog wat. Heel 

nuttig voor het geval je er wel een 

keer noodgedwongen alleen voor 

staat. 

Dus help ons, help de organisatie 

van het evenement en help jezelf, 

geef je op! Doe het zo snel 

mogelijk. Een inzet is altijd na 

overleg. 

 

 

 

 

-motorcross 

 
Ook bij de motorcross ben je 

welkom om mee te draaien in de 

hulpverlening. We verzorgen o.a. 

de trainingen bij twee clubs. Je 

bent welkom om een keer te 

komen kijken en/of (als stagiair) 

mee te lopen. Je kunt je opgeven 

bij de hulpverlening.  

 

 

_____________________________ 

Kalender  

_____________________________ 

 

Bestuursvergaderingen: 

Wo 12-10-2022 

Wo 9-11-2022 

Wo 7-12-2022 

Wo 11-1-2023 

Wo 8-2-2023 

Wo 8-3-2023 

Wo 5-4-2023 

Wo 10-5-2023 

Wo 14-6-2023 

 

*!* kijk voor de laatste data/het 

laatste nieuws altijd op onze 

website (nieuws) en/of in de 

besloten facebook groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Jubilea / Lief en leed 

_____________________________ 

 

 

 

Op is 31-07-2022 is te vroeg 

overleden ons lid en tevens 

vicevoorzitter: 

 

               Joop Legters 

 
Als vicevoorzitter verzette hij 

veel werk voor het bestuur. 

Namens de werkgroep 

hulpverlening heeft menig A-

lid wel contact met hem gehad 

via de vraag of men kon hulp 

verlenen op een evenement. 

Daarnaast was hij zelf ook bij 

heel veel evenementen te 

vinden als hulpverlener en ook 

op de trainingen van de 

HALMAC en VAMAC. Zelfs als hij 

niet ingezet was kwam hij 

daar even buurten en vaak 

kwam het dan net zo uit dat 

zijn hulp net op dat moment 

ook zeer welkom was. 

We missen hem. Niet alleen 

door zijn grote inzet, voor de 

vereniging maar vooral als de 

mens die hij was.  

 

We wensen de familie veel sterkte 

bij dit verlies. 
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_____________________________ 

Administratie 

_____________________________ 

 

Zoals hierboven aangegeven 

hebben we inmiddels iemand die 

momenteel meeloopt met de 

huidige secretaris om zo na verloop 

van tijd de taken over te nemen. 

Als lid merk je daar verder niets 

van behalve dat er een andere 

naam bij de berichten zal staan en 

dat het huidige telefoonnummer 

van de administratie dan zal 

vervallen! 

 

Deze nieuwsbrief komt op de 

website en alle leden krijgen 

hiervan bericht. Heb je ‘m wel 

gelezen op de site maar hiervan 

geen bericht gehad? Of ken je 

iemand bij wie dit het geval is? 

Neem contact op met de 

administratie want dan is je (juiste) 

mailadres niet bekend. 

 

De diplomaverlenging gaat 

tegenwoordig digitaal, een pasje 

wordt niet meer verstrekt en 

daarnaast kunnen we veel 

portokosten besparen door zoveel 

mogelijk via e-mail te versturen. 

Dus zorg er aub voor dat we je 

(juiste) mailadres kennen. 

 

Het gele boekje is als het goed is 

weer in je bus gevallen. We hebben 

er dit jaar voor gekozen ze zoveel 

mogelijk zelf te bezorgen. Dat kost 

wat tijd en het zijn aardig wat 

fietskilometers maar het scheelt 

toch weer mooi bijna 2 euro per 

boekje. 

 
 

Het boekje is ook te lezen via de 

website op de leden pagina: 

https://www.ehbovarsseveld.nl/le

den/  

  

 

_____________________________ 

Redactie 

_____________________________ 

 

Wil je ook een stukje plaatsen in 

een volgende nieuwsbrief, of heb 

je een suggestie voor een 

onderwerp? Mail de redactie: 

info@ehbovarsseveld.nl 

 

Verschijnt 1x per kwartaal. 
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