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Het jaar 2012...
Qua reguliere verenigingsactiviteiten was 2012 een stabiel jaar, met goede ontwikkelingen binnen het
aangeboden lesprogramma. Het aantrekkelijk maken en houden van het lesprogramma wordt door
onze kaderinstructeurs uitstekend opgepakt. De vele herhalingslessen zijn goed bezocht en ook de
aanwas van nieuwe leden was naar verwachting.
Als hulpverleningsorganisatie heeft onze vereniging in 2012 een lang gewenste ontwikkeling door
kunnen maken. Via het burgerharthulpinitiatief is het gelukt de EHBO nu echt een vaste plaats te
geven in de hulpverleningsketen op het moment dat er een reanimatie wordt opgestart. Een succesvol
initiatief waarbij al enkele levens gered zijn. Als bestuur zijn we trots dat dit gelukt is. Trots op onze
instructeurs, de leden en het nazorgteam. Het geeft veel energie om de vereniging de komende jaren
in stand te houden en kwalitatief nog meer te verbeteren.
Samenstelling bestuur
In 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden in het bestuur. Dick Kwakman en Ineke Zwarthoed waren
op grond van het roulatiesysteem aan de beurt voor het aftreden maar zijn herkozen. voor een nieuwe
bestuursperiode van 3 jaar tijdens de jaarvergadering op 24 april 2012.
Samenstelling bestuur op 31 december 2012:
- Cor Tol, voorzitter, Hermesplantsoen 2, Volendam
- Ineke Zwarthoed , secretaris, Willem Tholenstraat 3, Volendam
- Hans Schoorl, penningmeester, Neptunusstraat 26, Volendam
- Jan Schokker, hoofd opleidingen en kader, Meergracht 10, Volendam
- Dick Kwakman , commissaris van materiaal, Georg Heringstraat 47, Volendam
- Anne-Marie Kras, 2e secretaris, Edammerweg 36, Volendam
- Tom Veerman, bestuurslid en lotus, Mr. Mührenlaan 57, Volendam
Ondersteuning bij grootschalige evenementen
Onze leden worden veelvuldig ingeschakeld bij grootschalige evenementen. Denk daarbij aan de
jaarlijkse kermis en incidentele andere evenementen. Met uitzondering van de kermisinzet verzorgt de
vereniging niet meer de werving van vrijwilligers bij de inzet. Dit is een verantwoordelijkheid van de
organisator van het betreffende evenement. Wel stelt de verenging materialen (incl. AED) ter
beschikking aan leden die ondersteunen bij evenementen.
Onze leden zijn, met een andere insteek, dus nog altijd actief. Festivals, Volendammerdag, de
concerten van de Culturele Raad, vele sportevenementen en bijeenkomsten zijn niet mogelijk zonder
de inzet van leden van onze vereniging.
Kermis Volendam 2012
De kermis 2012 werd door onze vereniging volgens goed gebruik voorzien van een EHBO-post. In de
voorbereidingen op deze inzet werd door onze vereniging een draaiboek opgesteld voor deze inzet.
De voorbereiding, inzet zelf en evaluatie staan nu beschreven, waarmee overdracht van taken een
stuk eenvoudiger wordt. Ook zijn standaardformulieren en contactmomenten beschreven.
De openingstijden van de EHBO post waren:
vrijdag 7 september
19:00 uur - 03:00 uur
zaterdag 8 september 19:00 uur - 03:00 uur
zondag 9 september
19:00 uur - 03:00 uur
maandag 10 september 12:00 uur - 22:00 uur

Jaarverslag 2012.pages

pagina 3 van 10

Naar aanleiding van het evaluatieverslag dat is ingediend bij de gemeente Edam-Volendam, maar ook
op de avonden zelf zijn complimenten ontvangen van de gemeente, politie en hulpverleningsinstanties
over de wijze waarop de EHBO-post georganiseerd was. Vanuit de horeca-Volendam werd eveneens
de waardering voor de inzet zichtbaar gemaakt; aan alle ingezette EHBO’ers is een gezellige avond
aangeboden, dit jaar bij Restaurant ‘t Havengat.
De aantallen hulpverleningen tijdens de kermis waren als volgt verdeeld:
2012
2011
2010
2009
vrijdag
21
14
17
11
zaterdag
26
27
32
17
zondag
36
26
17
31
maandag
20
19
23
29
Totaal
103
86
89
88
Het aantal hulpverleningen was aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Hoewel niet exact aan te
duiden is wat de oorzaak hiervan was, viel het op dat er relatief veel hulpverleningen ten gevolge van
agressie nodig waren. Ook was er een aantal letsels veroorzaakt door een kermisattractie zelf.
Beginnerscursus
In het seizoen 2012/2013 is evenals het voorgaande seizoen een beginnerscursus gestart. In februari
2012 zijn 15 kandidaten geslaagd voor de opleiding, die in september 2011 was gestart.
Kaderinstructeurs en LOTUS
Edwin Bosma heeft in het 4e kwartaal 2011 aangegeven zijn werkzaamheden als kaderinstructeur
helaas te moeten beëindigen. De combinatie van het vrijwilligerswerk met de drukke werkzaamheden
in zijn eigen onderneming bleek niet meer mogelijk. Als bestuur zijn wij Edwin zeer erkentelijk voor
hetgeen hij heeft betekend als kader. Op gepaste wijze is hij in het zonnetje gezet worden. Wij hopen
Edwin nog langs als lid tegen te komen tijdens onze lessen.
Daarnaast is in het 4e kwartaal 2011 een lid van onze verenging gestart aan de opleiding tot
kaderinstructeur. Naar verwachting zal deze kandidaat de opleiding succesvol afronden in het 1e
kwartaal 2013.
Verder is in 2012 en nieuwe opleidingsgroep LOTUS gestart in de regio waaraan vier leden van onze
vereniging meedoen. Deze opleiding wordt gegeven in het Don Bosco College.
Hulpverlening bij bijzondere zaken
Op lokaal niveau vervult de parate groep de rol van een snel oproepbaar EHBO-team. Deze groep
van 30 ervaren EHBO’ers is telefonisch oproepbaar. Tijdens het speciale herhalingsprogramma wordt
incidenteel samen met de brandweer geoefend.
De leden van het grotendeels vrijwillige brandweerkorps Volendam zijn eveneens allen lid van onze
vereniging. In een aparte herhalingscyclus zijn de herhalingslessen geïntegreerd in de oefenavonden
voor de brandweer zelf. Deze lessen worden op locatie in de brandweerkazerne gegeven.
Binnen onze vereniging is ook een groep vrijwilligers actief, die inzetbaar is voor nazorg voor onze
leden. Inzet als EHBO’er kan ook voor de hulpverlener een grote impact hebben, met name in de
nasleep. Een vaste en speciaal getrainde groep leden is beschikbaar voor leden die behoefte hebben
aan nazorg. Deze nazorg vervangt niet de professionele hulp, maar kan wel signalerend en
ondersteunend werken voor leden. Met name door de toegenomen inzet van EHBO’ers tijdens
reanimaties is de nazorg groep erg actief geweest in het afgelopen jaar.
Verbandposten
Leden van onze vereniging hebben de mogelijkheid om op hun woning kenbaar te maken dat zij
gediplomeerd EHBO.’er zijn. Dit zijn de zogenaamde verbandposten. Door onze vereniging wordt een
goed gevulde EHBO-trommel beschikbaar gesteld die gebruikt kan worden bij hulp. Het aantal
verbandposten is in 2012 met één toegenomen. In december 2012 waren er in Volendam 37 en in
Edam 5 verbandposten.
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Huisvesting
In 2012 is wederom gebruik gemaakt van de huisvesting in het Don Bosco College. Door het bestuur
van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam zijn geen verbruikskosten in rekening gebracht.
Brandwondencollecte
Door onze vereniging is zoals gebruikelijk de organisatie verzorgd van de jaarlijkse
brandwondencollecte in Volendam. Er werd € 10.118,38 tegenover € 11.004,40 in 2011 ingezameld.
Deze opbrengst schommelt al jarenlang rond de € 11.000. De totale opbrengst van deze collecte,
onder aftrek van enkele gemaakte kosten, komt direct ten goede aan de Nederlandse
Brandwondenstichting.
Automatische Externe Defibrillator, een bijzondere tak van onze vereniging
Steeds meer bedrijven en bewonersgroepen hebben op eigen initiatief een AED aangeschaft. Door
onze vereniging zijn inmiddels meer dan 430 mensen opgeleid en in staat gesteld jaarlijks een avond
een herhalingsles te volgen, buiten de ruim 430 leden van onze vereniging om. Naast de eerste
opleiding BLS/AED dienen deze personen ook jaarlijks herhalingsles te volgen om hun vaardigheden
op peil te houden.
Door buurtinitiatieven zijn er steeds meer locaties in Volendam, waar een AED beschikbaar is.
Het aantal AED’s in de gemeenschap groeit dan ook nog steeds. Inmiddels zijn zowel door onze
vereniging, het bedrijfsleven als door particulieren meer dan 51 AED’s aangeschaft. In Volendam (en
Edam, via EHBO vereniging Edam) is daarmee een uniek netwerk van AED’s ontstaan.
Volendam; 24 uur per dag bereikbaar
Volendam, afhankelijk van opening locatie
Edam; 24 uur per dag bereikbaar
Edam, afhankelijk van opening locatie
Totaal

20
37
6
20
83

Burgerharthulp
Knelpunt bij de inzet van een AED bij een reanimatie was vanaf de start van het AED project de
alarmering. Daardoor duurde het soms lang voordat een EHBO-er en AED beschikbaar zijn op de
plaats van de hulpverlening.
Op 23 februari 2012 is het burgerharthulp alarmeringssysteem gelanceerd in de gemeente Edam
Volendam. Onze vereniging is eind 2011 benaderd door Ambulance Amsterdam met de vraag of wij
ons wilden aansluiten bij het project Burger-Harthulp. Op ons initiatief is ook EHBO-Edam
aangeschoven bij de besprekingen om de aansluiting mogelijk te maken.
Volendam heeft een enorm potentieel aan AED’s en vrijwilligers. Het is van grote waarde voor de
bevolking dat hier gebruik van gemaakt gaat worden door alarmering vanuit de meldkamer. De
alarmering gaat gelijktijdig met de ambulances plaatsvinden door middel van SMS-berichten of via
een app op de telefoon.
Eind 2012 kan al geconcludeerd worden dat het burgerharthulpsysteem succesvol is. Sinds de
introductie zijn er 11 burgerharthulpalarmeringen geweest waarbij er in alle gevallen binnen 5 minuten
diverse EHBO’ers met een AED ter plaatse waren. In 7 gevallen is er daadwerkelijk een reanimatie
opgestart waarbij er 3 maal een patiënt met hartslag vervoerd kon worden naar het ziekenhuis. Daar
waar de kans op een succesvolle reanimatie voorheen lag op 10 tot 15% is er nu dus in bijna 50% van
de alarmeringen een reanimatie met succes uitgevoerd.
Verder is duidelijk dat het netwerk van EHBO’ers en AED’s in Volendam toereikend is. Eind 2012 zijn
er 34 AED’s opgenomen in het burgerharthulpregister in Volendam, en 105 EHBO’ers of BHV’ers met
een reanimatieopleiding staan ingeschreven. Daardoor is het mogelijk om voldoende mensen te
alarmeren op het moment dat er bij het alarmnummer 112 een reanimatiemelding binnen komt. In
onderstaande tabel is aangegeven per 112 alarmering het aantal mensen wat gealarmeerd is.
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Alarmering

Vrijwilligers

AED’s

1

25

14

2

31

19

3

40

16

4

44

18

5

31

9

6

50

19

7

36

18

8

63

24

9

64

18

10

51

11

11

64

21

Vanuit de Ambulancedienst Amsterdam is diverse malen het signaal afgegeven dat de
hulpverleningen die worden gegeven van goede kwaliteit zijn. Na een reanimatie worden de gegevens
vanuit de AED in alle gevallen uitgelezen door medisch onderzoekers van het Amsterdam Medisch
Centrum. Deze gegevens worden gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek op het terrein van
hartfalen en behandelingsmethoden.
Website www.ehbovolendam.nl
De website wordt steeds meer gebruikt door onze leden als informatiepunt. Ook merken wij dat onze
site, met name met betrekking tot de Automatische Externe Defibrillator, door andere verenigingen in
het land als informatiebron wordt gebruikt. Prominent op de site is er aandacht voor het AED-project
en de locaties van de AED. Sinds 2012 heeft de vereniging ook een eigen Facebook account,
inmiddels zijn daar meer dan 100 vrienden aangemeld.
Reanimatie en AED training voor niet leden
In 2012 zijn er 11 herhalingslessen “reanimatie” gegeven en 3 opleidingslessen (Groep Willem van
Nieuwenhovenstraat). Tijdens deze avonden hebben 36 personen één of meerdere avonden geholpen
de opleiding voor niet verenigingsleden te geven.
De lessen worden gegeven in circuitvorm. De totale les duurt ongeveer 1 uur.
In het circuit zijn 4 stations opgenomen:
- Toelichting richtlijnen en tips om de reanimatie zo goed mogelijk uit te voeren;
- laten zien wat de inhoud van het tasje is wat bij sommige AED’s aanwezig is en het
- beademen met een beademingsmasker;
- Het reanimeren herhalen en werken met de AED;
- Stabiele zijligging uitgebreid met draaien van buik naar rug en wat je moet doen als iemand zich
verslikt;
- Twee minuten reanimeren waar een print van wordt gemaakt om nog wat tips mee te geven om de
reanimatie effectiever uit te voeren.
Een aantal cijfers over deze activiteiten voor niet-verenigingsleden;
- 297 Personen hebben gebruik gemaakt van onze service;
- 48 personen slaan een jaartje over door ziekte; operaties of drukte;
- 52 personen hebben aangegeven te stoppen en 13 stuks (Nicolaas hof) doen het via BHV
cursussen;
- De lessen zijn gegeven op 11 avonden;
- Gemiddeld zijn er 27 personen per avond geweest;
- Er zijn 3 opleidingslessen gehouden waar;
- 38 personen zijn opgeleid
- Er hebben 36 personen één of meerdere malen assistentie verleend;
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Jeugd EHBO
Er hebben vijf basisscholen meegedaan met de cursus Jeugd Eerste Hulp A in groep 8.
Basisschool
Geslaagd
Gezakt
St. Jozef
t Kofschip
St. Nicolaasschool
De Spinmolen
J.F. Kennedyschool
De Springplank
Totaal

28
40
32
45
0
27
172

0
0
0
1
0
0
1

In totaal hebben 172 kinderen het diploma Jeugd Eerste Hulp A ontvangen. Op de J.F. Kennedyschool
is er dit jaar geen jeugd EHBO opleiding gegeven in verband met andere activiteiten.
En natuurlijk de vereniging zelf
439 leden, onder wie ereleden, kaderinstructeurs en bestuur.
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Financieel verslag 1 januari 2012 t/m 31 december 2012
Overzicht baten en lasten 1 januari t/m 31
december
Lasten

2009

2010

2011

2012

Bestuurskosten

€

1.899,10 €

2.508,85 €

3.760,92 €

2.045,06

Administratiekosten

-

1.233,77 -

1.234,63 -

2.259,64 -

2.598,58

Oefenavonden en herhalingslessen

-

4.439,88 -

3.061,53 -

3.783,58 -

1.412,29

Reis- en cursuskosten

-

377,92 -

210,20 -

270,60 -

208,76

Brand- en inbraakverzekering

-

-

136,16 -

136,16 -

138,94

Contributies en verplichte bijdragen

-

2.482,34 -

2.492,64 -

2.455,54 -

1.909,38

Verlenging diploma's

-

1.441,40 -

1.332,50 -

1.416,10 -

1.781,05

Examengelden

-

788,80 -

1.157,20 -

1.090,40 -

850,00

Instructie- en oefenmaterialen

-

1.242,90 -

2.200,02 -

1.321,90 -

1.042,41

Inkoop verbandmiddelen en materialen

-

3.908,90 -

2.628,09 -

6.122,04 -

2.688,12

Attenties jubel- en treur

-

2.256,53 -

1.938,89 -

854,45 -

845,88

Jeugd-E.H.B.O. kosten

-

30,00 -

45,00 -

81,75 -

0,00

Kosten evenementen

-

3.941,48 -

1.626,99 -

1.200,54 -

327,19

Kosten GOR groep

-

872,46 -

2.029,57 -

39,40 -

193,84

Kosten verenigingsboekje

-

1.529,70 -

1.167,52 -

1.980,18 -

1.421,24

Opleidingskosten

-

3.967,26 -

894,96 -

3.684,97 -

2.368,59

Huisvestingskosten

-

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00

Kosten AED project

-

6.525,24 -

7.478,82 -

4.597,77 -

2.292,47

Reservering saldo jeugd-EHBO

-

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00

Reservering saldo AED project

-

0,00 -

0,00 -

731,23 -

1.622,77

Totale lasten

€

36.937,68 € 32.143,57 € 35.787,17 € 23.746,57

Baten
Contributie

€

9.790,00 €

9.735,00 €

9.982,50 € 10.395,00

Beginnerscursus gelden

-

4.890,00 -

4.080,00 -

3.651,30 -

4.270,00

Renteopbrengsten

-

574,16 -

380,51 -

213,65 -

209,27

Gemeentesubsidie / vergoeding G.O.R.

-

1.000,00 -

1.000,00 -

1.000,00 -

1.000,00

Verkoop verbandmiddelen

-

3.218,40 -

2.372,43 -

3.211,27 -

2.425,04

Hartreanimatie cursusgelden

-

0,00 -

0,00 -

15,00 -

0,00

Advertentieopbrengsten

-

4.655,00 -

5.070,00 -

4.425,00 -

4.744,00

Diverse opbrengsten

-

1.659,04 -

3,56 -

31,54 -

0,00

Jeugd-E.H.B.O.-opbrengsten

-

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00

Ondersteuning evenementen

-

2.588,86 -

1.444,41 -

1.347,94 -

1.512,54

Verkoop EHBO-boekjes

-

50,90 -

16,95 -

899,75 -

320,00

Bijdrage gemeente AED voorzieningen

-

0,00 -

0,00 -

0,00 -

460,00

Overige inkomsten AED project

-

5.196,00 -

6.317,00 -

5.329,00 -

3.455,24

30,00

45,00

81,75

1.329,24 -

1.161,82 -

Onttrekking i.v.m. saldo jeugd-EHBO
Onttrekking i.v.m. saldo AED project

-

Totale baten

-

34.981,60 - 31.626,68 - 30.188,70 - 28.791,09

Saldo nadelig / voordelig

€

-1.956,08 €
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Balans per ultimo

31-12-2009

31-12-10

31-12-11

31-12-11

Activa
Instructiematerialen en inventaris

€

Voorraden verbandmiddelen

-

20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
3.000,00 -

3.000,00 -

3.000,00 -

3.000,00

Debiteuren

-

925,85 -

287,70 -

1.280,52 -

10,10

Rabobank 3156.21.028

-

509,59 -

826,02 -

104,41 -

79,33

ING 4428598

-

84,85 -

66,61 -

14,47 -

99,60

Rabobank 3156.103.594

-

Kas

-

Totale activa

€

39.309,03 € 40.288,95 € 37.120,91 € 39.174,81

Eigen vermogen

€

36.368,96 € 35.942,07 € 30.343,60 € 35.388,12

Reserve Jeugd-EHBO

-

408,18 -

Reserve AED project

-

Crediteuren

-

Totale passiva

€

39.309,03 € 40.288,95 € 37.120,91 € 39.174,81

Totale baten (incl. mutatie bestemmingsreserves)

€

33.622,36 € 30.419,86 € 30.106,95 € 28.791,09

Totale lasten (incl. mutatie bestemmingsreserves)

-

36.937,68 - 32.143,57 - 35.055,94 - 22.123,80

Saldo

€

-3.315,32 € -1.723,71 € -4.948,99 €

Totale baten (excl. mutatie bestemmingsreserves)

€

34.981,60 € 31.626,68 € 30.188,70 € 28.791,09

Totale lasten (excl. mutatie bestemmingsreserves)

-

36.937,68 - 32.143,57 - 35.787,17 - 22.123,80

Saldo

€

-1.956,08 €

14.492,35 - 15.732,86 - 12.721,51 - 15.985,78
296,39 -

375,76 -

0,00 -

0,00

Passiva
363,18 -

281,43 -

281,43

2.069,89 -

908,07 -

1.639,30 -

3.262,07

462,00 -

3.075,63 -

4.856,58 -

243,19

Globale analyse:

-516,89 € -5.598,47 €

6.667,29

6.667,29

Eigen vermogen, totaal op 31 december voorgaand jaar €

39.684,28 € 36.368,96 € 35.942,07 € 30.343,60

Eigen vermogen, totaal op 31 december lopend jaar

-

36.368,96 - 35.942,07 - 30.343,60 - 35.388,12

Mutatie reservepositie

€

-3.315,32 €

-426,89 € -5.598,47 €

5.044,52

Algemene verklaring
In 2012 is voor het eerst sinds 2008 weer een positief saldo ontstaan. Dit komt doordat met name in
2011 fors is geïnvesteerd, waardoor het aantal uitgaven in 2012 beperkt kon blijven. Wel is in 2012
geïnvesteerd in opleidingen (kaderinstructeur en LOTUS mensen). De reguliere inkomsten zijn in
2012 gelijk gebleven. Verder zijn onze oefenmaterialen op de gebruikelijke wijze onderhouden.
In de jaarvergadering van 24 april 2012 is besloten om de hoogte van de contributie voor het seizoen
2013/2014 te verhogen indien uit de cijfers 2012 bleek hier een noodzaak toe was. Op grond van de
nu voorliggende cijfers wordt voorgesteld de contributieverhoging van € 27,50 naar € 30,00 uit te
stellen tot het seizoen 2014/2015.
Instructiematerialen, inventaris en voorraden verbandmiddelen
De boekwaarden van instructiematerialen, inventaris en verbandmiddelen zijn bijgesteld en nu gelijk
aan de verzekerde waarde van respectievelijk € 20.000 en € 3.000. De materialen ten behoeve van
het AED-project (verzekerde waarde € 60.000) zijn niet als bezitting op de balans opgenomen.
Subsidie gemeente Edam-Volendam
Vanaf 2010 is met de gemeente Edam-Volendam een nieuwe financieringsstroom overeengekomen.
Er wordt ook en bijdrage gegeven in het onderhoud van het AED-netwerk in onze gemeente. Deze
bijdrage is € 460. Verder wordt een bijdrage in de kosten gegeven voor de lasten van de parate groep
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(€ 1.000) voor de inzet van EHBO bij de kermis wordt een vergoeding gelijk aan die van commerciële
evenementen (€ 250 per avond, € 1.000 totaal) in rekening gebracht plus onkosten. Hiermee is een
stabiele basis gelegd voor de bijdrage van de gemeente aan onze vereniging.
Het project Automatische Externe Defibrillator
· Lasten in 2012
€
· Baten in 2012 (incl. bijdrage gemeente)
Saldo via bestemmingsreserve AED project
€

2.292,47
3.915,24
1.622,57

In 2012 is viermaal een batterij van een AED vervangen i.v.m. het gebruik tijdens een reanimatie. deze
kosten bedragen € 668.
Het saldo van de baten en lasten van reanimatietrainingen wordt geheel als resultaat voor het AEDproject ingezet. Fluctuaties in de lasten lopen via de bestemmingsreserve AED-project. Deze reserve
is ook bedoeld voor de periodieke vervanging van AED’s die beheerd worden door onze vereniging en
waarvan de locatiehouder de vervanging niet voor zijn rekening kan nemen.
Jeugd-EHBO
De baten en lasten van de Jeugd-EHBO dienen in evenwicht te zijn. Daar waar een verschil zit tussen
de baten en lasten van de Jeugd-EHBO wordt e.e.a. binnen het boekjaar neutraal gemaakt via de
reserve Jeugd-EHBO. In 2012 waren er geen uitgaven voor de jeugd-EHBO. Deze lopen via de
scholen.
Verslag kascontrole
Het financiële verslag is door de hieronder genoemde kascontroleurs gecontroleerd en voor akkoord
getekend op 31 januari 2013.
·

Astrid Smit-Daniëls, Barkentijn 25, Volendam

·

Tiny van Vlaanderen - Koning, Zuideinde 69, Volendam
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