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E- PLASMA
Van het bestuur
Hier is hij dan de Plasma voor de zomer, normaal komt deze
Plasma altijd in mei, maar met alle ontwikkelingen hebben
we deze uitgesteld.
En om gelijk maar met het goede nieuws te beginnen: we
hebben een nieuw onder komen De Nieuwe Meerbode
stond er al weken vol van, EHBO heeft een nieuw
onderkomen. Het bestuur was net zo verrast met de stukken
in de krant als jullie. Jammer dat er geen informatie is
opgevraagd bij ons om het een en ander te verifiëren. Maar
de Zwarteweg wordt ons nieuwe gebouw. Verderop lezen
jullie hier meer over. Ook in deze Plasma het verslag van de
jaarvergadering, met in het bijzonder het stuk dat
gepresenteerd is over de toekomst wat als bijlage voor de
actieve leden bijgesloten is.
We kunnen terugkijken op weer een geslaagd seizoen waarin
we weer een eerste hulp opleiding hebben gegeven, met
uiteindelijk 8 geslaagden als mooi resultaat.
Ook de herhalingslessen werden weer goed bezocht en de
docenten hadden weer een mooi lesseizoen voor ons in
elkaar gezet. De grote verandering was dat we doordat we
minder docenten hadden, er maar één docent voor de klas
stond. Dit is prima verlopen en de docenten kregen ook elke
avond hulp bij het opruimen, waarvoor onze dank.
De opzet van de diagnose, met een programma dat iedere
keer gelijk is, is wederom goed ontvangen. En dit zullen we
ook gaan vasthouden voor in de toekomst. Verder zijn de
voorbereidingen voor het nieuwe lesseizoen alweer in volle
gang.
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Ook is het evenementen seizoen weer volop aan de gang en
zijn er weer veel evenementen waarbij onze hulp nodig is.
Dus als je kunt posten, meld je aan bij Petra
(evenementen@ehboaalsmeer.nl ). Ook al ben je nieuw en
heb je het nog nooit gedaan, neem contact op met Petra.
Tot slot wens ik iedereen, ook namens mijn
medebestuursleden, een zonnige zomer toe.

Michel Vreken
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Nieuw onderkomen
Gaat de EHBO nu verhuizen of niet, het leek de afgelopen tijd wel een soap, de kranten stonden er al vol
van maar er was nog helemaal niets definitief. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd.
Er zijn diverse contactmomenten geweest met de gemeente over het eventueel betrekken van de locatie
bij de brandweerkazerne aan de Zwarteweg.
De gemeente wilde ons aan de Zwarteweg hebben maar dit hing van een aantal factoren af. De voor ons
belangrijkste factor was de nieuwe huur die dit pand met zich mee bracht. En voor de gemeente het
goedkeuren van een investering van € 84000, = voor de verbouwing aan de Zwarteweg, voor zowel ons als
onze nieuwe buren de Marokkaanse gemeenschap, door de raad.
Het eerste huurvoorstel dat wij hebben gekregen was voor ons niet haalbaar. De verhoging zou neerkomen
op meer dan het drie dubbele van wat we nu betalen. Ook het tweede voorstel was nog steeds ruim een
verdubbeling. Ons werd toen een tegenvoorstel gevraagd. Wij hebben als bestuur aangegeven wat wij
haalbaar achten om als huur te kunnen betalen. Hier is geen bericht op gekomen van uit de gemeente.
Ondertussen begonnen de kranten te schrijven dat wij een nieuw onderkomen hadden, dit allemaal naar
aanleiding van stukken die besproken zouden worden in de commissie en de raad.
Op dinsdagavond 4 april is de investering van de verbouwing van € 84000, = in de commissie besproken.
Olaf Derksen, ons contactpersoon bij de gemeente, was daarbij om
samen met Robbert Jan van Duijn de wethouder, de investering
toe te lichten. In deze commissie werd eigenlijk al de goedkeuring
gegeven. Het voorstel zou dan nog op 22 april in de raad
behandeld worden, maar dit zou nu een hamerstuk worden. Het
werd zinvol geacht dat er iemand van de EHBO aanwezig was dus
ben ik, Michel, erbij aanwezig geweest. Het voorstel is op 22 april
goed gekeurd, met één voorwaarde dat ook de Marokkaanse
gemeenschap zijn intrek zou nemen in het andere deel van dit
pand.
Ik werd op deze avond gefeliciteerd door Olaf Derksen en de
wethouder met ons nieuwe onderkomen, waarbij ik gelijk vroeg
maar wat wordt de huur? Hier werd medegedeeld 'dat wat jullie
hebben aangegeven'. Maar omdat er niets op papier vanuit de
gemeente is gekomen waren we nog wat terughoudend.
Uiteindelijk hebben wij op 8 mei 2017 officieel het huurbedrag
gehoord van de nieuwe locatie en kunnen we pas spreken over
een nieuw onderkomen.
Ons nieuwe onderkomen is gedeeltelijk voor ons, zowel wij als de
gemeente zullen kijken naar een medehuurder. Wij gebruiken
immers maar 2 avonden voor 7 maanden het gebouw. Dit is ook
de reden dat de huurprijs voor ons nu wel haalbaar is; wij betalen
maar 2/5 deel.
Aan de verbouwing van het pand wordt nu intern gewerkt door de
gemeente en dit is op tijd klaar zodat wij ons nieuwe seizoen hier
kunnen starten. Er moet best nog wel het een en ander gebeuren
voordat we kunnen verhuizen; zo moeten muren omgezet worden,
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er zal diverse leidingwerk moeten worden
aangepast en er moet geschilderd worden.
Ook zal er een nieuwe vloer in komen.
Al met al nog werk aan de winkel de
komende maanden.
Hulp gevraagd
Er komt heel wat op ons af met het
verhuizen. We kunnen daarom alle hulp die
we krijgen goed gebruiken. De komende
weken zullen we de spullen in de
Baccarastraat moeten inpakken, afbreken
en uit de kelder halen om te verhuizen naar
de nieuwe locatie. Ook zal er straks op de
nieuwe locatie na de verbouwing
schoongemaakt moeten worden voordat
we onze spullen kunnen neer zetten. Zou je
wat voor ons kunnen betekenen laat het
even weten. Op het mail adres van de Eplasma: eplasma@ehboaalsmeer.nl
Dan is het eindelijk na bijna 5 jaar toch zo
dat we een nieuw onderkomen hebben.
Plattegrond van ons onderkomen
De groene ruimte is ons
nieuwelokaal met een aparte
opslag ruimte.
Het brauw paars gearceerde
gedeeltje is de zogenoemde
verkeersruimte om naar het lokaal
en de toiletten te komen.
Gezamenlijk gebruik dus.
De lichtblauwe ruimtes zijn de
toiletten .
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De nieuwe ruimte zoals deze er nu uit ziet, door de huidige kleuren op de muren en de donkere vloer is
het nu vrij donker. Ook staan er nog muren die uit gebroken moeten worden.
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Toekomst EHBO
Op de laatste jaarvergadering was een van de agendapunten toekomst.
Waar staan we met de vereniging en waar gaan we naar toe, of eigenlijk waar denken we naar
toe te gaan. Toekomst is een ruim begrip en er is ook geprobeerd kort en stapsgewijs alle vlakken
proberen te raken die dit onderwerp aangaan tijdens de vergadering.
Het stuk dat gepresenteerd is op de vergadering is ook voor de actieve leden toegevoegd als
bijlage bij deze plasma. We adviseren dan ook om dit goed door te lezen.
Wat besproken is, is het verloop van het ledenaantal, de noodzaak om uit te breiden met diverse
taken om de vereniging draaiende te houden. En hoe kunnen we de vereniging financieel gezond
houden.
Het belangrijkste uit dit stuk is het voornemen om uit te treden uit de KNV. Om deze uittreding
mogelijk te maken zal er een extra algemene ledenvergadering komen waarin gestemd wordt of
het bestuur de uittreding in werking mag zetten. Het voorstel om dit voor te bereiden is op de
jaarvergadering goedgekeurd. Maar voor de definitieve uittreding is een extra algemene leden
vergadering nodig.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om dinsdag 5 september een extra algemene leden
vergadering te houden, dit in combinatie met de open inschrijf avond. En natuurlijk het bekijken
van onze nieuwe lesruimte. Op deze ALV is er 1 agendapunt: het uittreden uit de KNV.
Op deze avond zullen wij de vragen die schriftelijk gesteld zijn beantwoorden en een stemming
houden. Voor de leden die niet aanwezig kunnen zijn zal er een mogelijkheid zijn om te stemmen
via een volmacht. De uitnodiging hiervoor volgt nog. De schriftelijke vragen kunnen gestuurd
worden aan secretariaat@ehboaalsmeer.nl
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Beter geen antibacteriële zeep gebruiken

Aan consumenten worden desinfectantia steeds vaker aangeboden, vooral voor gebruik in het
huishouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om antibacteriële handzeep, desinfectiedoekjes en ‘hygiënische’
schoonmaakmiddelen. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat het routinematig gebruik van
desinfectiemiddelen door consumenten thuis gezonder is dan schoonmaken met ‘gewoon’ water en
zeep. Hetzelfde geldt voor het gebruik van desinfectiemiddelen op kantoor.
De Nederlandse gezondheidsraad adviseert om desinfecterende middelen alleen te gebruiken als ze echt
nodig zijn. De middelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte)
bij mensen en dieren. Overmatig of onjuist gebruik kan vergiftiging of allergie veroorzaken en leidt tot
resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan.
Antibacteriële zeep doodt ook goede bacteriën, is slecht voor de huid, werkt hormoonverstorend,
kan kanker veroorzaken en is heel erg slecht voor het milieu.
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft daarom medio 2016 het gebruik van
antibacteriële zepen en verzorgingsproducten zoals shampoo, tandpasta, deodorant enz. verboden.
Bron:
Website:
http://www.abcgezondheid.nl/nl/news/beter_geen_antibacteri%C3%ABle_zeep_gebruiken/

Voor alle actieve leden : Extra algemene ledenvergadering
Dinsdag 5 September in ons nieuwe lokaal Zwarteweg 77a
Deze avond is gecombineerd met de open inschrijving voor het nieuwe seizoen

6

E-Plasma

Uitgave 5, Juni 2017

Diploma-uitreiking Eerste Hulp!!
Tijdens de jaarvergadering heeft de officiële diploma-uitreiking plaatsgevonden voor de geslaagden van
de Eerst hulp opleiding.
Thea heeft de aanwezige leden een korte uitleg gegeven wat er allemaal gedaan is om het fel begeerde
papiertje te halen. Thea bedankt Gerie voor alle hulp bij de lessen. Bijna alle geslaagden zijn aanwezig
om hun diploma en een mandje met bollen in ontvangst te nemen. Cora biedt namens de geslaagden
een bloemetje en een presentje aan aan Thea. Ook voor Gerie, Martin van Gool en Dorrie Huson hebben
de geslaagden een presentje.
De vereniging is blij met de nieuw geslaagden: Nick Koudijs, Cora Steggerda, Robert de Boer, Corinne
Tipker, Maarten de Jong, Ryanne van Gool (met 15 jaar de jongste cursiste van de vereniging!) en Nico
Hofman (niet op foto).
Inmiddels is de 8e cursiste Pornriang Bakhuijsen ook geslaagd, na een herexamen in Nieuwkoop.
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Onze David 90 jaar
Onze erevoorzitter David vierde op 7-februari jl. zijn 90ste
verjaardag. Wij als bestuur vonden dat we dit niet
ongemerkt voorbij konden laten gaan en planden een
verrassingsdiner, op de vrijdag na zijn verjaardag.
Je moet weten David woont in het Nobelhof, en daarin
hebben ze een Restaurant “Voor Elkaer”. David is daar een
trouwe gast. Samen met de medewerkers van het restaurant
hebben we een plan gesmeed om te zorgen dat David niet
overdag daar ging eten, maar ’s-avonds. Thecla en Michel
zijn op tijd naar David gegaan, als een soort verrassing, nog
voor zijn verjaardag een bakkie doen. David liet vol trots zien
wat hij had gecreëerd voor de mensen die op zijn verjaardag
waren geweest. Een Maxi-Cosi met een babypop erin en zijn
geboorte certificaat. Zo zei hij dit is het bewijs dat ik echt 90
jaar ben. We zaten lekker te keuvelen, en rond etenstijd
werd David wat onrustig, ja etenstijd is etenstijd. Gastvrij als
David is vroeg hij of we mee wilden eten. Michel was wat
terughoudend, moest even overleggen thuis. In
werkelijkheid was er Whats app contact met de rest van het
bestuur of iedereen er was. Wij naar beneden en David nog
vragen of het mogelijk was dat wij ook kwamen eten. Toen
moest iedereen lachen, want aan de grote tafel zat de rest
van het bestuur. David was zichtbaar blij verrast en we
hebben een gezellige avond gehad en heerlijk gegeten.
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