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E- PLASMA   
Van het bestuur 

Van het Bestuur 

Bij de start van het seizoen 2021-2022 hoopten we dat we een 
redelijk normaal lesseizoen konden draaien. Weliswaar wel 
met wat aanpassingen in de lessen, zoals geen diagnose en 
lezing, maar wel de mogelijkheid voor alle leden om drie 
avonden te kunnen volgen met alle relevante lesstof. 

Het seizoen startte voortvarend; de inschrijvingen liepen vlot 
en de lessen zaten allemaal goed vol. 
Eind oktober hoorden we in de media dat de cijfers van  
covid-19 besmettingen weer stegen. Onze lessen werden 
aangepast. Men kon goed afstand houden dus we konden nog 
door met de herhalingslessen. Eind november is er door het 
kabinet wederom een lockdown afgekondigd, en we zijn weer 
gedwongen om de lessen stop te zetten.  

Op dit moment hebben we de lessen tot half januari a.s. laten 
vervallen. We hopen vanaf die tijd de lessen weer te kunnen 
vervolgen. De vervallen lessen zullen opnieuw in het rooster 
gezet worden, en jullie zullen hiervan op de hoogte gebracht 
worden.  

We vragen jullie om je dan zo snel mogelijk aan te melden voor 
de lessen. We hebben geen overcapaciteit van lessen, wat 
betekent dat het belangrijk is dat alle lessen goed gevuld 
worden met het maximum aantal leden per les. 

We hebben op 24 november een extra algemene 
ledenvergadering gehouden. In deze vergadering hebben we 
besluiten genomen over de toekomst van de vereniging. 
Verderop vinden jullie een verslag van deze avond.  

Dan rest mij nog iedereen, namens mij en mijn 
medebestuursleden, prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe te wensen.  

Michel Vreken  
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Extra ledenvergadering 24-11-2021 

Op 24 november jl heeft de extra ledenvergadering plaatsgevonden. Hierbij waren 9 leden en het 
bestuur aanwezig. Zoals bekend was het belangrijkste agendapunt het opheffen van de 
vereniging.  In de vorige algemene ledenvergadering is al over het eventueel opheffen van de 
vereniging gesproken en de redenen waarom.  

Bij de uitnodiging voor deze extra ledenvergadering is de toelichting op het voorstel tot beëindiging 
meegestuurd, zodat alle leden deze informatie konden lezen. Een aantal leden heeft de extra 
ledenvergadering bijgewoond, en een aantal leden heeft aangegeven per volmacht hun stem te 
willen laten horen.  

Tijdens de vergadering is nogmaals aangegeven waarom en op welke wijze het bestuur heeft 
besloten om het voorstel tot opheffing voor te leggen aan de leden. Belangrijk hierbij zijn de dalende 
inkomsten (geen postinkomsten), de hogere kosten en de leeftijdsopbouw van de vereniging.  
Er diende over diverse punten gestemd te worden: 

• stoppen met postwerkzaamheden  
• eventuele ontbinding 
• vaststelling van de contributie.  

Er volgde over de diverse punten een pittige discussie, waarbij de meningen flink verdeeld 
waren.  Uiteindelijk zijn alle punten in stemming gebracht. 

Besloten is tot het beëindigen van de postactiviteiten. Er zijn steeds minder leden die posten, en aan 
de posters worden steeds hogere eisen gesteld. Omdat er niet meer gepost zal worden, zal alles wat 
met het posten te maken heeft, verkocht worden. Dit geldt ook voor de caravan.De vereniging zal per 
eind mei 2023 worden ontbonden.  

Tot die tijd zal de vereniging blijven voortbestaan; de leden hoeven echter geen contributie meer te 
betalen. Ook hierover is gestemd. 

Te zijner tijd zal besloten worden aan welke Aalsmeerse goede doelen het saldo van de vereniging 
geschonken zal worden. 
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Linda 25 jaar instructeur 
De eerste lesavond van dit seizoen was op 14 
september 2021. De les werd gegeven door Linda en 
Thea, en het zou een bijzondere avond worden voor 
Linda. Linda was namelijk 25 jaar instructeur, en dat 
wilden wij niet stilletjes voorbij laten gaan.  
 
 
Linda heeft in juni 1996 haar instructeursdiploma 
behaald.  Ze sloot aan bij de destijds aanwezige 
instructeurs van onze vereniging (David, Willy, Aaltje 
en Annie). 
 
 
Na de instructeursopleiding volgde Linda nog diverse 
vervolgopleidingen, waaronder wandelletsel,  
alcohol en drugs. En ze zette zich in voor het posten 
bij diverse evenementen.  
 

Ondertussen coördineert Linda al vele jaren de lessen 
voor onze vereniging.  
 

Linda haar hobby is ondertussen haar werk geworden. 
Maar de inzet voor onze vereniging is nog steeds groot. 
 

Deze eerste lesavond had het hele bestuur zich 
ingeschreven voor deze les. En waarbij Thea het nogal 
vreemd vond dat wij er allemaal waren, was Linda van 
“Oh het zal wel”.  
 

Het was een reanimatie les, en we waren allemaal 
drukdoende met onze oefeningen. De les verliep  
lekker vlot. We zouden bijna pauze gaan houden. 
Linda ging junior halen en zij stond even met haar 
rug naar ons toe. Het bestuur stond op, Thecla en Petra 
gingen slingers ophangen, en Sigrid en ik gingen 
de taart en de bloemen halen. Na een kleine speech en de 
felicitaties, hebben we de taart aangesneden. Daarna 
hebben we de reanimatie les weer vervolgt. 
 

Linda was echt blij verrast en had dit niet verwacht. 
 

Michel  
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Lesrooster tweede helft van het seizoen 2021/2022  

Het les seizoen zit op de helft, tot aan de kerst 
hebben we bijna alle lessen corona-proof kunnen 
laten doorgaan. 

Door de nieuwe regels die nu gelden, 
verwachten/hopen we na half januari weer les te 
gaan geven. Daarvoor zullen extra lessen in het 
rooster komen. 

Zodra deze bekend zijn, laten we dit weten! 

We doen deze rare tijd met z’n allen, maar daarbij 
hebben we wel iedereen zijn medewerking nodig. 

Vergeet je niet op tijd in te schrijven. 

José, zal haar best doen om iedereen te kunnen 
laten inschrijven, op de gewenste datum, maar vol 
is vol. 
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Lesrooster tweede helft van het seizoen 2021/2022 

Dinsdag 11 januari 2022 19.30 – 22.00 Verbanden Vervallen 

Donderdag 13 januari 2022 19.30 – 22.00 Verbanden Vervallen 

Dinsdag 18 januari 2022 19.30 – 22.00 Reanimatie VOL 

Donderdag 20 januari 2022 19.30 – 22.00 Reanimatie VOL 

Dinsdag 25 januari 2022 19.30 – 22.00 Bewustzijn  

Donderdag 27 januari 2022 19.30 – 22.00 Bewustzijn VOL 

Dinsdag 1 februari 2022 19.30 – 22.00 Verbanden VOL 

Donderdag 3 februari 2022 19.30 – 22.00 Verbanden VOL 

Dinsdag 8 februari 2022 19.30 – 22.00 Reanimatie  

Donderdag 10 februari 2022 19.30 – 22.00 Reanimatie  

Dinsdag 15 februari 2022  Jaarvergadering  

Donderdag 17 februari 2022 19.30 – 22.00 Bewustzijn VOL 

Dinsdag 22 februari 2022 19.30 – 22.00 Bewustzijn  

Donderdag 24 februari 2022 19.30 – 22.00 Verbanden  

Dinsdag 1 maart 2022 19.30 – 22.00 Verbanden  

Donderdag 3 maart 2022 19.30 – 22.00 Reanimatie  

Dinsdag 8 maart 2022 19.30 – 22.00 Reanimatie  

Donderdag 10 maart 2022 19.30 – 22.00 Bewustzijn  

Dinsdag 15 maart 2022 19.30 – 22.00 Bewustzijn  

Donderdag 17 maart 2022 19.30 – 22.00 Verbanden  

Dinsdag 22 maart 2022 19.30 – 22.00 Verbanden  
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Uiteraard gelden, en eigenlijk nu alleen nog maar meer, de onderstaande regels. 

 

Ik heb les maar één van de onderstaande punten zijn op mij van toepassing  

• Heeft u nu corona?  
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?  
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, 
   keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?  
• Bent u verkouden of niest/hoest u als gevolg van hooikoorts? 
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
• Bent u in thuisisolatie? 
 

Dan nemen wij als vereniging geen risico, en mag u niet komen. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
José (herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl)  zodat we een ander op uw plek kunnen zetten. 

Deze vragen kunnen altijd nogmaals bij binnenkomst gesteld worden als triage voor deelname aan de 
les. 

 

Ik heb les gehad en binnen 14 dagen is covid-19 geconstateerd. 

In het kader van het bron- en contactonderzoek, willen wij dit zo snel mogelijk weten zodat wij de 
cursisten en instructeurs van die lesavond kunnen inlichten. Zodat zij de nodige stappen kunnen 
nemen. 

 

Ik zit in een risicogroep en nu? 

Als je in een risicogroep zit, of om andere persoonlijke reden niet de lessen kan volgen, laat dit dan 
weten aan het bestuur. Zodat wij een passende oplossing kunnen vinden. 
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Bestuur 
voorzitter    
Michel Vreken              0297-341971 

secretaris  
Sigrid Hoogendoorn            0297-331260 

penningmeester     
Thecla de Jongh              0172-539733 

leden      
Petra Post              06-49227908    
Karin Verberne              06-11440866 

Opleidingsadministratie   
opleiding@ehboaalsmeer.nl 

 

 

Instructeurs 
 

Thea Jongkind            0297-343245 

Karin Verberne            06-11440866 

Linda van Veen            0297-331853 

Erik Raket 

Rieky van Boxel 

    

 

Verenigingsgebouw 
Zwarteweg 77A,  AALSMEER 

ING: NL05 INGB 0002 5368 68,  
Kamer van Koophandel 40595083 

Secretariaat/Postadres 
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,  
P.F. von Sieboldlaan 43 
1431 KG AALSMEER 
secretariaat@ehboaalsmeer.nl 

Administratie herhalingslessen 
Jose            06-49227906          
(18.00 uur – 21.00 uur)           
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl 

Verbanden 
verbanden@ehboaalsmeer.nl 

 

 

 

 

Volgende plasma kunt u in mei tegemoet zien. 


