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E- PLASMA
Van het bestuur

Het is nog steeds een rare wereld waarin we op dit
moment leven. Ook dit EHBO-seizoen heeft in het teken
van Corona gestaan. Een aangepast
herhalingsprogramma, met de nodige
voorzorgmaatregelen. Waarbij we door tussendoor
aangescherpte regels het programma meerdere malen
hebben moeten aanpassen. Ons seizoen duurde daardoor
ook tot eind april.
Maar dankzij de inzet van de instructeurs en de
herhalingsadministratie is het toch gelukt iedereen de
gelegenheid te geven zijn of haar diploma geldig te
houden.
Ook de algemene ledenvergadering was hierdoor anders
dan normaal gebruikelijk is. En de vergadering werd
meerdere malen uitgesteld. Door versoepelingen die net
op tijd ingingen konden we toch een aangepaste
ledenvergadering houden. Na opgave was de opkomst
niet heel groot, maar met de huidige omstandigheden
was dit wel begrijpelijk.
Er was uiteraard een heel belangrijk punt om te
bespreken: de toekomst en hoe nu verder. Ook was er
veel ruimte voor discussie. Een verslag van de
jaarvergadering leest u verderop in deze Plasma.
In september (voorlopige planning) zullen we weer
starten met een nieuw seizoen. De voorbereidingen zijn
alweer in volle gang. We hopende dat de coronaregels dit
weer op een normalere manier toelaten. Meer hierover in
de Plasma van augustus.
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We hopen elkaar na de zomer weer te zien
in een goede gezondheid aan de start van
een nieuw EHBO seizoen.
Namens mijn medebestuursleden, wens ik
jullie een zonnige zomer toe.
Michel Vreken

Hopelijk kan iedereen genieten van een wel verdiende
vakantie, en dat de cijfers van de besmettingen geen roet
in het eten gaan gooien voor wat betreft de kleurcode van
ons land en de gevolgen.

Rest mij nu nog te zeggen: blijf gezond en let goed op
elkaar.
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Jaarvergadering
Jaarvergadering EHBO AALSMEER
De jaarvergadering van de EHBO vereniging AALSMEER heeft, na twee keer uitstellen door Corona,
plaatsgevonden op dinsdagavond 08 juni 2021.
Om aan de corona maatregelen te voldoen, konden de leden alleen komen door zich aan te melden
bij het secretariaat. Er hadden zich 16 leden aangemeld voor de jaarvergadering.
Tijdens de vergadering waren er opmerkingen vanuit de zaal. Een aantal leden waren van mening
dat de statuten van de vereniging niet zouden kloppen, echter tijdens een jaarvergadering in 2017
zijn deze goedgekeurd door de leden. De secretaris heeft de statuten toegelicht hoe deze zijn
opgebouwd.
En er was een vraag over de ANBI status van de vereniging. ( ANBI= Algemeen Nut Beogende
Instelling) De vereniging is niet actief bezig met de ANBI status. De leden waren wel van mening om
de ANBI status op de website te vermelden. Het bestuur neemt dit mee voor de volgende
bestuursvergadering.
De leden wilden graag weten hoe de toekomst voor de vereniging eruitziet.
Het bestuur geeft een opsomming van een aantal items welke de toekomst van de vereniging erg
onzeker maakt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Door de pandemie zijn er geen postevenementen meer. Hierdoor loopt de vereniging
inkomsten mis.
Voor evenementen wordt steeds meer professionele hulp gevraagd, een vraag waar wij als
vereniging niet aan kunnen voldoen.
Het aantal leden dat zich inzet om te posten is heel klein. Commerciële bedrijven worden
steeds vaker ingezet bij evenementen.
De caravanstalling is onlangs door de gemeente opgezegd. Hiervoor moeten we samen met
de gemeente een oplossing zoeken.
Door de corona is er geen nieuwe cursus gestart, waardoor er geen nieuwe leden bijkomen.
Ons leden bestand vergrijst. Meer dan de helft van ons leden bestand is tussen de 60 en 80
jaar.
Om een EHBO diploma geldig te houden is een traditionele vereniging niet meer
noodzakelijk. Vele commerciële bedrijven verzorgen tegenwoordig EHBO vervolgcursussen.
Onze huidige huisvesting is een mooie locatie, echter de toekomst van onze huisvesting is
onzeker.

Gezien deze opsomming is het bestuur van mening dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet.
Het bestuur heeft het voorstel om de vereniging de komende 2 seizoenen (2021/ 2022, 2022/2023)
af te bouwen. Hier zullen alle leden bij betrokken zijn. De vereniging heeft het plan om geen
contributie meer te innen, maar ieder lid krijgt wel de komende tijd de gelegenheid om de
benodigde herhalingslessen te volgen om zijn/haar diploma te kunnen verlengen. Op deze manier
willen wij de vereniging financieel afbouwen. Tevens heeft elk lid ruimschoots de tijd om te kijken
waar die zijn/haar EHBO lessen in de toekomst wilt gaan volgen.
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Vervolg jaarvergadering
De notulen van de vorige jaarvergadering zijn doorgenomen en goedgekeurd. Het jaarverslag van de
vereniging is besproken.
Verder zijn de financiën van 2020 door Thecla doorgenomen en toegelicht. Ook de begroting voor
2021 is besproken. De kascontrole-commissie heeft vóór de ledenvergadering alle financiële stukken
bekeken en akkoord bevonden.
De ledenvergadering heeft dan ook décharge verleend aan Thecla.
Nadat het punt toekomst (zoals hiervoor vermeld) is besproken heeft de bestuursverkiezing
plaatsgevonden.
Karin heeft na 14 jaar in het bestuur te hebben gezeten, aangegeven te stoppen als bestuurslid.
Michel, Thecla, Petra en Sigrid hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn door de ledenvergadering
herkozen.
Tijdens de ledenvergadering zijn de jubilarissen genoemd, maar zijn er vanwege corona geen attenties
uitgereikt. De jubilarissen zullen dit, na de jaarvergadering, thuis ontvangen.
De jubilarissen zijn:
Yvette Bomert, Tim Goeijenbier en José Jonk (12 1/2 jaar lid);
Cees Vis en Leonore Melkert (25 jaar lid);
Henk Kooij en Hermie van Laar (40 jaar lid);
Nico Dekker (65 jaar lid).
Hierna is de jaarvergadering geëindigd.
Wat betreft het punt 'toekomst van de vereniging':
Er volgt nog uitgebreide informatie over dit punt, dat zult u nog ontvangen. Ook de notulen van de
laatste jaarvergadering ontvangt u binnenkort, zodat ook de niet-aanwezige leden op de hoogte zijn
van wat er besproken is. Er zal nog een ledenvergadering georganiseerd worden om de toekomst van
de vereniging te bespreken, en om daarover een besluit te kunnen nemen.

Door vakanties hebben nog
niet alle jubilarissen hun
attentie gekregen.
Maar Tim Goeijenbier 12 ½
jaar lid en Cees Vis 25 jaar
lid hebben hun attenties al
in ontvangst mogen nemen.
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Reuzenbereklauw
Wellicht schrikt de naam ‘reuzenberenklauw’ je bij voorbaat al af, en dat is maar goed ook. Deze wilde, reuzenplant
is namelijk een erg giftige plant waar je maar beter uit de buurt kunt blijven.
Giftig
Met name in de zomer zorgt de reuzenberenklauw geregeld voor problemen, de plant staat namelijk van eind mei tot
laat in de herfst volop in bloei. Een enkele aanraking tijdens deze bloeiperiode kan in sommige gevallen al voor
pijnlijke klachten zorgen. Gelukkig is dit niet bij iedereen het geval, maar bij een gevoelige huid kan de plant voor zeer
pijnlijke blaren zorgen.
Vooral voor spelende kinderen is het belangrijk om ze hierop te wijzen, omdat zij het gevaar van deze plant niet altijd
inzien. Zo plaatste Anouk Aarts onlangs de volgende waarschuwing:
Wat te doen
De brandharen en het sap van de plant kunnen -met name in combinatie met zonlicht- voor heel nare brandblaren
zorgen, waar je nog maandenlang last van kunt houden of zelfs blind van kunt worden bij contact met je ogen.
Daarom is het belangrijk te weten hoe je moet handelen als je in aanraking komt met de plant:
Reuzenberenklauwensap in de ogen of mond:
§
§

Is het sap in je ogen terecht gekomen, spoel de ogen dan direct lang en goed met water en ga meteen naar de
huisarts.
Is het in de mond gekomen, ga dan meteen naar de spoedeisende hulp.
Reuzenberenklauwensap op de huid:

De symptomen zijn meestal niet direct zichtbaar, maar kunnen later nog verschijnen. Dit kan soms tot wel 24 uur
duren. Blijf daarom alert en neem elke aanraking met de plant serieus. Je zult in het begin misschien een kleine
irritatie op de huid ervaren, maar daarna kunnen er rode en jeukende vlekken ontstaan die zich zelfs tot blaren en
brandwonden kunnen ontwikkelen. Belangrijk is dat je hierbij de volgende stappen neemt:
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Spoel je arm zo snel mogelijk af zodat al het sap verwijderd wordt. Heb je geen water bij de hand,
bedek de huid dan meteen.
Vermijd zonlicht en bedek de huid die in aanraking is gekomen met de plant.
Trek kleren waar het sap op is gekomen meteen uit.
Raak de plekken niet aan.
Bezoek of bel de huisarts.
Vermijd minstens één week complete blootstelling aan zonlicht.
De oorsprong

Hoewel de reuzenberenklauw volop groeit in Nederland (voornamelijk op vochtig grond, zoals
slootkanten), komt deze exotische plant van oorsprong niet uit Nederland, maar uit Azië. Ooit werd deze
plant namelijk als tuinplant naar Europa gehaald, waarna de plant zich al gauw verspreidde in het wild.
Daarnaast is plant niet alleen erg giftig, ook verdringt het de inheemse planten in zijn omgeving.
Reuzenberenklauw en gewone berenklauw
De reuzenberenklauw wordt nog wel eens verward met de gewone berenklauw, maar hier zit toch wel
enig verschil in. De reuzenberenklauw is (zoals je misschien wel verwacht met zo’n naam) een stuk groter.
Deze kan tot wel 5 (!) meter hoog worden en wanneer ze bloeien kan de plant met witte bloemetjes net
zo breed worden als een uitgeklapte paraplu. De bladeren zijn behaard en de lange stengel heeft rode
stippen. De gewone berenklauw heeft deze vlekken niet en is een stuk kleiner, namelijk maximaal ‘maar’
2 meter hoog.
Berenklauw als accessoire in je interieur
Gelukkig zitten er ook nog leuke kanten aan deze reuzenplant. Je kunt de gedroogde plant namelijk ook
als accessoire in je interieur of tuin zetten. Deze plant zie je vaak terug in de landelijke, natuurlijke en
sobere woonstijl.

Bron: RTL nieuws 23-6-2021
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Het nieuwe les seizoen start op
14 september

Instructeurs

Bestuur
voorzitter
Michel Vreken
secretaris
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penningmeester
Thecla de Jongh

0297-341971
0297-331260
0172-539733

Thea Jongkind

0297-343245

Karin Verberne

06-11440866

Linda van Veen
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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

postcommissaris
evenementen@ehboaalsmeer.nl

Administratie herhalingslessen
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(18.00uur – 21.00 uur)
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl

Opleidingsadministratie
opleiding@ehboaalsmeer.nl

Verbanden
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