Andel, 17-03-2019

Onderwerp:

Jaarvergadering Kring AltenA

Geacht Bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering van de Kring AltenA die zal worden
gehouden op 28 Maart a.s. om 19.30 uur in: in het Dorpshuis, Groeneweg 2 te Veen

De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Vaststellen agenda
Verslag vorige vergadering
Ingekomen stukken / mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie (controle door Sleeuwijk en Veen)
Bestuursverkiezing:Dhr A. Paans is aftredend en herkiesbaar kandidaten kunnen zich melden bij het
bestuur of tijdens de vergadering
Dhr. R den Ouden heeft zich beschikbaar gesteld als secretaris.
9. Laatste stand van zaken omternd de 80 van 1 Altena
10. Vaststellen volgende kringvaardigheidsproef
11. Districtspapieren.
12. Vaststellen volgende vergadering. (september bij afd.???? )
13. Rondvraag
14. Sluiting.

Graag tot ziens op de vergadering.
Namens het Kringbestuur,

E. van der Wiel

Verslag Jaarvergadering van 10-04-2018 bij Hoveniersbedrijf Nultenboek

Afwezig met kennisgeving: Afdeling Wijk en Aalburg en Dussen
Afwezig zonder kennisgeving: afdeling Eethen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen voorgesteld.
3. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen op of aanmerkingen.
4. Ingekomen stukken/mededelingen
De voorzitter/penningmeester vraag de vergadering of zij het goed vinden dat Kring Altena mee gaat
doen met de nieuwe statuten waar het hoofdbestuur momenteel mee bezig is. Als voor alle
afdelingen de nieuwe statuten geregeld zijn, zijn de kringen aan de beurt. Kring Altena heeft geen
statuten en dat stuit op het volgende probleem: een rekening van een bank moet gekoppeld zijn aan
een persoon of een vereniging die is ingeschreven bij de KvK. Deze regel is al een aantal jaren
geleden veranderd/ingevoerd met als gevolg dat de rekening op naam staat van de penningmeester
en niet op naam van Kring Altena. De belastingdienst en de bank zien het nu zo dat het geld van de
Kring eigendom is van de penningmeester. Daarom de voorzitter/penningmeester het verzoek aan
de vergadering om mee te doen met de statuten zodat de rekeningen gekoppeld worden aan de
vereniging en niet aan de penningmeester als persoon.
5. Jaarverslag secretaris
Is vergeten mee te sturen, wordt nagestuurd.
6. Jaarverslag penningmeester
Uit de stukken van de penningmeester blijkt dat de Vaardigheidsproef extreem duur is uitgevallen.
Daarbij wel opgemerkt dat het nu om 11 ploegen ging. Er wordt verder gediscussieerd over de
mogelijkheid om bij herhaling de kosten te drukken of eventueel inschrijfgeld te vragen van de
ploegen die meedoen.
7. Verslag kascommissie (controle door afdeling Nieuwendijk en Sleeuwijk)
Na wat moeilijke vragen aan de penningmeester konden de vragen na enig speurwerk in de stukken
naar tevredenheid beantwoord worden. Daarbij is de kas goedgekeurd.
8. Nabespreking Kringvaardigheidsproef en vaststellen welke lotusgroep voor de volgende keer
gevraagd wordt.
De Kringvaardigheidsproef is na ieders volle tevredenheid verlopen. Behalve vanuit de kant van de
lotus is er wat kritiek gekomen over het verdelen van de ongevallen. Wie het eerst kwam kon zelf
kiezen uit welke box men wilde spelen waardoor de laatste geen keus meer had. De volgende keer
moet er van tevoren beter overlegd worden wie wat gaat doen en niet zelf laten kiezen. Het nadeel
in deze was wel dat we nu te maken hadden met drie lotusgroepen.

9. Vaststellen volgende Kringvaardigheidsproef
Er is geen animo om de volgende Kringvaardigheidsproef 2019 te organiseren. De meeste afdelingen
vinden dit een te zware belasting voor hun leden. En het is ook erg moeilijk om diverse mensen
beschikbaar te hebben. Er wordt ook gesproken over een eventuele aansluiting bij de
Bommelerwaard. Afdeling Dussen en Woudrichem willen altijd de organiserende afdeling
ondersteunen, misschien ligt daar een oplossing.
10. Bestuursverkiezing: Mevr. Van der Wiel is afgetreden en er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat
gemeld. De vacature van secretaresse/secretaris staat nu dus nog open.
11. Districtspapieren
Buiten het feit dat afdeling Giessen/Rijswijk deze (nog) niet heeft ontvangen zijn er geen op of
aanmerkingen over de stukken die ontvangen zijn van het District.
12. Vaststellen volgende vergadering
Sleeuwijk laat nog een datum weten.
13. Rondvraag
Afdeling Giessen/Rijswijk heeft de factuur van de Kring niet ontvangen. Penningmeester kijkt dit na.
Afdeling Hang vraag wat er precies nodig is voor de vergoeding van de Lotus opleiding. De voorzitter
legt uit dat een verzoek via mail met een foto/kopie van het diploma voldoende is. Op de site van het
District zijn hier ook formulieren voor te vinden.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Namens het bestuur,
Els van der Wiel

Jaarverslag
E.H.B.O kring AltenA 2018

Het begin van 2018 is rustiger dan voorgaande jaren door het wegvallen van de
vaardigheidsproef. Het eerste wat op de agenda staat is de jaarvergadering op 10
april.
De belangrijkste punten op deze vergadering zijn: De voortgang van de “nieuwe”
statuten voor de afdelingen. Het belang van de statuten voor de Kring. En betere
communicatie als er weer een kringvaardigheidsproef gehouden wordt tussen de
eventuele meerdere lotusgroepen. De lotusgroepen, met name de laatste die
arriveerde op de wedstrijdlocatie, had op deze manier geen keuze meer en moest
genoegen nemen met wat er nog over was. Het had beter geweest dit op
voorhand met de diverse lotusgroepen af te spreken.
Eind Oktober komt er een opmerkelijk verzoek binnen. Wandelclub de Vrijbuiters
wil een evenement organiseren dat gelijk staat aan de 80 van de Langstraat.
Wegens het feit dat de 3 gemeentes zijn samengevoegd in het Land van Heusden
en Altena willen zij de 80 van 1 Altena organiseren in april 2019. Op 7 november
word de eerste oriënterende vergadering bij de vrijbuiters gehouden. Daarbij is
ook Hans Heesbeen bij aanwezig. Hans is direct betrokken bij de 80 van de
Langstraat. Aan de hand van dit gesprek word een eerste opzet gemaakt betreft
de posten en benodigde hulpverleners. En een kostenraming. Doormiddel van een
datumprikker word opgeroepen voor een eerste overleg met de afdelingen hoe
een en ander in het vat te gieten. Deze vergadering vindt plaats op 7 December.
Maar eerst is er nog de NVP. Dit jaar, ter ere van het 125 jarig bestaan van de
koninklijke, georganiseerd in “oude “stijl. Voor onze kring en district gaan afdeling
Dussen en Wijk en Aalburg op 24 November de strijd aan voor een podiumplaats.
Uiteindelijk lukt dit de Afdeling Dussen met een mooie 2e plaats. En niet
onverdienstelijk eindigt Wijk en Aalburg op een 5e plaats. De boxen zijn
afwisselend in nieuwe en oude stijl waarbij ook de kennis van het verleden op de
proef wordt gesteld.
Op vergadering op 7 december worden de wensen en eisen van de wandelclub
besproken. Alle afdelingen kunnen hun vragen stellen en degene die ter plekke

niet kunnen worden beantwoord worden meegenomen naar de volgende
ontmoeting met de wandelclub. Er word nu gesproken over een deelnemersveld
tussen de 500 en 1000 personen en ook dit heeft consequenties hoe het een en
ander moet worden ingericht betreft de hulpverleners. Er wordt ook op deze avond
besloten dat we binnen de afdeling Altena zelf een aantal blarenprikkers gaan
opleiden om deze niet van buitenaf hoeven te halen. Er wordt een werkgroep
opgericht bestaande uit René den Ouden en Erik Haar. Deze 2 personen zijn nu
binnen de kring het aanspreekpunt als werkgroep de 80. De grootste uitdaging
voor hun is in eerste instantie de hulpverleners die willen meewerken, en dan
waarschijnlijk ook met een tijd beperking van tussen 20.00 uur en 1.00 uur en het
liefst in Almkerk, te verzamelen en dan er nog een planning van te maken.
Alle onbeantwoorde vragen en wensen van de vergadering worden meegenomen
naar de vergadering met de wandelclub op 7 Januari. Een van de wensen is dat bij
de volgende vergadering met de afdelingen ook het bestuur van de wandelclub
aanwezig kan zijn.

FINANCIEEL OVERZICHT "KRING ALTENA": 01-01-2018 T/M 31-12-2018
BANK
Inkomsten:
saldo 01-01
contributie

uitgaven:
€

72,39
601,00

totaal €

673,39

totaal €

1575,90
2,43
1578,33

INTERNETSPAREN
Inkomsten:
saldo internetsparen
rente internetsparen

36,24
125,40
38,10

saldo 31-12
totaal €

199,74
473,65
673,39

totaal €

1578,33
1578,33

uitgaven:
saldo internetsparen

KAS
inkomsten
saldo
verloting wedstrijd

kosten jaarvergadering Waardhuizen
kosten vergadering 17-12 over de 80
kosten rabo

uitgaven
€

38,00

saldo
totaal €

saldo bank per
saldo kas per
saldo internet per

38,00

:31-12-2018
:31-12-2018
:31-12-2018

38,00
totaal €

38,00

473,65
38,00
1578,33

totaal

2089,98

Ter informatie:
Alle afdelingen worden verzocht de jaarlijkse afdracht te voldoen voor 01-07-2019.
De afdracht wordt als volgt berekend: € 17,00 per afdeling, plus € 0.25 per lid.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL22.RABO.0301. 5222.19 t.n.v. EHBO Kring AltenA.
Graag onder vermelding van afdracht afdeling”eigennaam”.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Het bestuur.

