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1. V OORWOORD
Nu 2017 achter ons ligt kijken we weer terug op een jaar van veel activiteiten. Het bestuur is met recht trots op al
die vrijwilligers die in meerdere of in mindere mate een bijdrage hebben geleverd aan de uitvoering in het afgelopen
jaar. Onze dank daarvoor! Ook onze dank aan hen die ons financieel of materieel hebben gesteund: via de collecte,
via sponsoring (of in de vorm van een mooie korting) dan wel met het helpen bij een lastige klus. Dit alles heeft er
toe geleid dat onze afdeling een financieel gezonde afdeling is gebleven met goede locaties en adequaat in te
zetten materiaal. In dit jaarverslag geven we een beknopt overzicht van onze inzet in 2017 weer.
Op deze plaats ook aandacht voor de omvang van lang openstaande vacatures. Sinds eind 2015 was er de
vacature van voorzitter. Vanaf september 2017 is de heer Jeroen Tollenaar onze nieuwe voorzitter.
Het voorzitterschap is hiervoor op uitstekende wijze waargenomen door onze penningmeester de heer
Peter van Loo. We hopen alle vacatures in 2018 te kunnen vervullen.
Ook aandacht voor de heer Hennie (C.W.) Mulder uit Groede. Hij is in 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau voor de vele voor het Rode Kruis verrichte activiteiten. Hennie is vrijwilliger vanaf 19 september 1989.
Natuurlijk hebben we wensen voor de toekomst! Vooral de groei van het aantal jongere vrijwilligers heeft voor ons
hoge prioriteit. We hebben mensen nodig om het voortbestaan van onze activiteiten te kunnen waarborgen.
Werving van jongere vrijwilligers is belangrijk voor onze toekomst.
Een andere wens is het vormen van één Rode Kruis afdeling in Zeeuws Vlaanderen. We zijn hierover in overleg
met de Rode Kruis afdeling Hulst. De streefdatum om te starten met de nieuwe Rode Kruis afdeling ZeeuwsVlaanderen is 1-1-2019.
Op landelijk niveau beginnen de contouren van het nieuw ingezette beleid binnen de drie Strategische doelen 2020
zich verder af te tekenen. Er is een nieuwe indeling gemaakt door het District, dat mee helpt onze afdeling aan te
sturen. Het takenpakket van onze afdeling wordt stapsgewijs op een aantal punten afgeslankt, maar er zijn ook
nieuwe beleidsvoornemens die ontwikkeld moeten worden.
Inmiddels is er een beleidswijziging duidelijk: het beëindigen van de bijzondere vak anties.
Ook de andere twee beleidsdoelen binnen de Strategische doelen 2020: “versterken van zelfredzaamheid” en
“vergroten van respect en hulpbereidheid” zullen op termijn invloed hebben op het takenpakket van onze afdeling.
De doelen die ons bestuur voor de nabije toekomst heeft geformuleerd zijn vooral:
EHBO (reanimatie) voor ondersteuning van evenementen met de daarbij behorende opleidingen.
Het aantal evenementen groeit nog steeds.
En: meer inzet voor de Collecteweek. Immers, de opbrengst is 100% voor onze afdeling! We hebben nog altijd
collectanten tekort, want we kunnen de opbrengst niet missen.
Er is dus in 2018 veel te doen! En alle hulp is welkom. Met een simpel telefoontje of een email ben je al over onze
drempel. En… het samenwerken in het Rode Kruis geeft velen een grote voldoening!
Wil je meer weten: bekijk dan ook onze website www.rkzvl.nl .
Veel dank aan iedereen die ons functioneren in 2017 mogelijk heeft gemaakt.
Het bestuur
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2. B E STUUR ( 31-12- 2017)
V o orzitter
Dhr. Jeroen Tollenaar (vanaf 05-09-2017)
jtollenaar@rodekruis.nl
06-83042351
S e cretaris (vacature)
Wnd. secretaris: dhr. Cor Zwanenburg
info.rkzvl@gmail.com
06-22570783
P e nningmeester
Dhr. Peter van Loo
pcvanloo@zeelandnet.nl
06-13020088
P o rtefeuille Nationaal en Internationaal
Wordt indien nodig binnen het bestuur verdeeld.
P o rtefeuille Noodhulp en Evenementen
Dhr. Mauric Perotti
oyama666@hotmail.com
06-36304425
P o rtefeuille Zelfredzaamheid & Respect en Hulpbereidheid
Vacature
P o rtefeuille V rijwilligersmanagement, Fondsenwerving en Communicatie
Dhr. Cor Zwanenburg
kimaco@zwanenburg.demon.nl of communicatie.rkzvl@gmail.com
06-22570783
P o rtefeuille Opleidingen
Dhr. Pieter Verhelst (vanaf eind 2017)
pverhelst@rodekruis.nl
06-23087549
A d viseur/coördinator
Mw. Lien Vermeire
lienv@zeelandnet.nl of opleidingen.rkzvl@gmail.com
06-22224105
V rijwilligers administratie
Dhr. Jaap Klaassen
06-82508966
A d res Rode Kruis locaties:
RK gebouw
RK gebouw

Burg. Gratamastraat 2
F.J. Haarmanweg 13

4501 JD Oostburg
4538 AM Terneuzen

0115- 615029

De afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen maakt deel uit van het Rode Kruis District Zeeland.
3. D OE LS T E LLIN G
Het doel van de afdeling is met maximale inspanning waarborgen dat binnen het gebied van de afdeling de
vastgestelde doelstellingen van het Rode Kruis uitgevoerd kunnen worden.
4. V E RGADERINGEN / B IJEENKOMSTEN





algemene bestuursvergaderingen
vergaderingen Stichting Vakantieverblijven Gehandicapten (Rode Kruis)
vergaderingen Landelijk Bureau
voorzittersoverleg
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penningmeesters overleg
vergaderingen Rode Kruis District Zeeland
overleg met de gemeenten in het werkgebied en de regio
werkconferenties van het Landelijk Bureau
diverse commissie- en werkgroep vergaderingen

5. A LGEMEEN
In 2017 is onder dankzegging afscheid genomen van mw. Kristy Donze, secretaris en mw. Jeanne de Hoogen,
bestuurslid Noodhulp en Evenementen.
Eind 2017 zijn er nog twee vacatures in het bestuur. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor coördinerende en
uitvoerende taken. Belangrijke vacatures: Afdelingscoördinator Jaarlijkse Collecte en Coördinator opleidingen.
U itvoering
Onze activiteiten zijn ondergebracht in de drie strategische doelen 2020 van het Nederlandse Rode Kruis,
te weten: doel 1: Beperken van de gevolgen van noodsituaties, doel 2: Versterken van zelfredzaamheid
en doel 3: Vergroten van respect en hulpbereidheid.
6. P ORTEFEUILLE NATIONAAL & INTERNATIONAAL
Coördinator opsporing en contact herstel: Dhr. R. Vriens, Terneuzen.
De diensten Verwanteninformatie (VWI) en Opvang en Verzorging (O & V) zijn overgegaan naar de nieuwe dienst
Bevolkingszorg. Dit sluit beter aan op de gemeentelijke processen in een veiligheidsregio.
Co llecte voor orkaanschade op Sint Maarten
Op 15 september hebben we een collecte georganiseerd in het centrum van Terneuzen. De afdeling heeft de
opbrengst van € 326,00 verdubbeld. Door de gemeente Terneuzen is € 10.000,00 geschonken.
Onze actie kreeg op de tv bekendheid door de uitzending van het interview met dhr. Piet Paulusma.
B e zoek van Rode Kruis delegatie uit Bulgarije
Op 7 september bezocht een aantal Rode Kruis vrijwilligers van de afdeling Kjoestendi in Bulgarije ons gebouw in
Terneuzen. Hierbij was ook een delegatie van de afdeling Walcheren aanwezig. Aan de hand van een presentatie
van onze afdeling zijn de overeenkomsten en verschillen in elkaars werkwijzen besproken. Wij hebben daarna nog
een rondleiding door Terneuzen verzorgd.
7. P ORTEFEUILLE N OODHULP EN E VENEMENTEN
Dhr. T. de Krijger is de coördinator voor de organisatie en uitvoering.
Doelstelling: hulp en ondersteuning bieden aan eventuele slachtoffers bij calamiteiten, opvang en verzorging en
inzet bij evenementen. Vooral dit laatste kost veel inspanning. Er zijn meer vrijwilligers nodig.
B e v o lk ing s zo rg / no o d hulp
De organisatie van Opvang en Verzorging is geen afdelingsaangelegenheid meer. De organisatie is regionaal
geworden. Per 1 januari 2014 is er een convenant Bevolkingszorg met de Veiligheidsregio Zeeland. Men neemt
diensten af op het gebied van opvang en distributie van primaire levensbehoeften.
Het werven van vrijwilligers en hun opleiding is een regionale aangelegenheid.
Belangrijke verandering is dat er regionaal wordt gewerkt en niet meer met vaste noodhulpteams. Er zijn in Zeeland
drie noodhulpteams geformeerd. Een aantal van onze vrijwilligers maakt deel uit van zo’n noodhulpteam.
Het Rode Kruis vervult een belangrijke rol bij de levering van bevolkingszorg bij incidenten en rampen.
H ulp b ij e v e ne me nte n (E H V )
Op het gebied van evenementen werd er in 2017 weer veel inzet van vrijwilligers gevraagd. Het is vaak
problematisch om voldoende menskracht te kunnen inplannen. De meeste activiteiten zijn in het weekend en de
zomervakantie, wat het extra moeilijk maakt. Er zijn ook grote meerdaagse evenementen zoals de Havendagen in
Terneuzen en de Visserijfeesten in Breskens. Er wordt samengewerkt met de EHBO verenigingen om aan
voldoende bezetting te kunnen komen.
Door in te zetten op kwaliteit neemt het aantal aanvragen ook toe. We waren in 2017 aanwezig op 17
evenementen. Op 11 juni 2017 is voor het eerst de Ride for the Roses georganiseerd in Zeeuws Vlaanderen. Met
de start en finish in Terneuzen. Mede door de inzet van onze coördinator EHV en overige vrijwilligers EHV is dit
een groot succes geworden. Met de Ride for the Roses is in Zeeland (Goes en Terneuzen) € 150.000,-- opgehaald
voor het KWF.
Voor veel evenementen, zoals dorpsfeesten en sportwedstrijden, wordt assistentie van het Rode Kruis gevraagd.
Vooral de meerdaagse evenementen vragen veel voorbereiding en inzet.
Inzet van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen in 2017: 1.284 uur (2016: 1.500 uur, 2015: 1.536 uur).
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Het minder aantal uren wordt veroorzaakt door het wegvallen van de begeleiding van de Red Cross in Axel, de
avondvierdaagse in Terneuzen en enkele andere kleine evenementen.
Voor onze inzet is in totaal een bedrag van € 5.780,-- aan vergoedingen ontvangen.
Als bijzonder evenement is het Rode Kruis voetbaltoernooi van de VV Breskens het vermelden waard. Clubs uit heel
Zeeland spelen een hele zaterdag een serieuze competitie. Vrijwilligers van het Rode Kruis verzorgen de EHBO. De
opbrengst van het toernooi wordt gedoneerd aan het Rode Kruis, wat voor de afdeling jaarlijks € 1.000,-- extra
inkomen is. Hartelijk dank voor dit mooie evenement!
V e rwa nte ninfo rma tie ( V W I )
De diensten Verwanteninformatie (VWI) en Opvang en Verzorging (O & V) zijn over gegaan naar de nieuwe dienst
Bevolkingszorg. Dit sluit beter aan op de gemeentelijke processen in een veiligheidsregio.
De opleiding en training van de vrijwilligers van de afdeling worden vanuit het Landelijk Bureau gegeven.
V e rbindingen
Coördinator: dhr. P. van den Luijtgaarden, Terneuzen.
Het Rode Kruis beschikt over eigen radiofrequenties waarover met portofoon en mobilofoon kan worden
gecommuniceerd bij calamiteiten en evenementen.
8. P ORTEFEUILLE ZE LFREDZAAMHEID & RESPECT E N HULPBEREIDHEID
Coördinator: mevr. L. Muller
Terneuzen
mevr. M. Stofferis
Terneuzen
mevr. G. Buijck
Oostburg
Doelstelling: zorgverlening wanneer de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen wordt aangetast.
De vrijwilligers zetten zich dit jaar ook weer in voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten van alle leeftijden,
thuis of in een zorginstelling. Zij doen dit door middel van het uitvoeren van verschillende activiteiten zoals:

sociale en recreatieve activiteiten

aangepaste vakanties

(rolstoel) wandelen.
S o c ia le -re c re a tie v e a c tiv ite ite n
T e rne uze n
Coördinator: mevr. L. Muller, Terneuzen.
De jaarlijkse Paas- en Kerstmiddag voor deze groep verloopt altijd heel gezellig. Op de Paasmiddag waren er 24
deelnemers met medewerking van 5 vrijwilligers en op de Kerstmiddag waren er 11 deelnemers en 3 vrijwilligers.
Er worden bloemstukjes gemaakt en er is veel gezelligheid. Het weinige aantal deelnemers aan de Kerstmiddag
(normaal ruim 20) werd veroorzaakt door onbereikbaarheid (geen vervoer) door gladde wegen op 9 december
(sneeuw). Jammer, maar volgend jaar beter.
R o lstoel rijden
Coördinator: mevr. M. Stofferis, Terneuzen.
Wekelijks wordt door een aantal vrijwilligers op vrijdag - en/of zaterdagmorgen een wandeling gemaakt met of
boodschappen gedaan voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel.
W oensdagmiddagclub Oostburg
Coördinator: mevr. G. Buijck, Oostburg
De recreatiemiddag wordt twee keer per maand georganiseerd en is bestemd voor mensen met beperkingen en
geïnteresseerde ouderen. Er vinden zowel sociale als educatieve activiteiten plaats. Gemiddeld 15 deelnemers en
met medewerking van 5 vrijwilligers.
S o c ia a l v e rv o e r
Coördinator: dhr. H. Mulder, Oostburg
Voor sociaal vervoer beschikt de afdeling over een rolstoelbus. Deze wordt veel gebruikt: voor het vervoer van
gasten naar plaatselijke activiteiten, voor de bijzondere vakanties en een rondje Zeeuws Vlaanderen.
In totaal is in 2017: 516 uur (in 2016: 644 uur en in 2015: 545 uur).
R o nd je Ze e uws V la a nd e re n
Coördinator: dhr. A. Noë, Oostburg
Een project om gemiddeld één maal per maand een “rondje” met de Rode Kruis rolstoelbus door Zeeuws
Vlaanderen te organiseren voor bewoners van zorginstellingen en mensen die nog thuis wonen. Het gaat om
ouderen die nauwelijks mogelijkheden hebben om er eens uit te zijn. Er wordt een leuke route uitgezet, die
herkenbaar is voor de deelnemers (in overleg met de zorginstelling) en onderweg wordt gestopt voor een kopje
koffie met wat lekkers.
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De zorginstellingen en de gasten zijn erg enthousiast over dit project. Aantal “rondjes” in 2017: 13 (in 2016: 14) en
aantal deelnemers, in 2017: 126 (in 2016: 136 en in 2015: 65).
B ijzondere vakanties
Ook voor Bijzondere Vakanties is het jaar 2017 weer voorbij; een jaar waar we met plezier op terug kunnen kijken.
We hebben weer aardig wat gasten op vakantie kunnen laten gaan. Het lukte niet altijd om iedereen te laten
deelnemen; dit was te wijten aan de prijs die voor sommige mensen toch wel wat hoog was. We hebben daarom
ook via het Rode Kruisfonds geprobeerd om het voor elkaar te krijgen.
Wij hebben in het jaar 2017 12 gasten (in 2016: 20 gasten) naar de Henri Dunant kunnen brengen en 14 gasten (in
2016: 24 gasten) naar IJsselvliedt.
Door de overname van de Henri Dunant zijn er andere vaarroutes ontstaan, waardoor deze niet meer in Terneuzen
is geweest. Dit was het laatste jaar van bijzondere vakanties op de Henri Dunant.
Wat betreft hotel IJsselvliedt hier zullen we in 2018 nog een keer naar toe gaan en dan is het ook voorbij.
Het Nederlandse Rode Kruis is een andere weg in geslagen, waarbij de bijzondere vakanties niet meer passen.
Jammer!
Graag willen wij alle vrijwilligers en afdelingen bedanken die op wat voor wijze dan ook hebben bijgedragen
om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Ons team in Midden en West Zeeuws Vlaanderen bestond in 2017 uit:
Coördinator:
dhr. R. van Leeuwen
Plv. Coördinator: mevr. A. Oppeneer voor Axel en omstreken (is gestopt eind 2017)
Intake vrijwilliger: mevr. J. van Leeuwen voor Terneuzen.
Intake vrijwilliger: mevr. H. van der Bosse voor Oostburg en omstreken (is gestopt eind 2017)
Vervoer werd geregeld door dhr. H. Mulder

S tichting Vakantieverblijf Gehandicapten Zeeuw Vlaanderen “Windekind”.
Bij Nieuwvliet, op slechts 300 meter van het strand , heeft de stichting Windekind drie aangepaste bungalows. Er
zijn veel voorzieningen aanwezig om aan allerlei functiebeperkingen tegemoet te komen. Van zorginstellingen en
particulieren komen er boekingen, uit Nederland, maar ook uit België en Duitsland.

9. J ON GE R E N .
Jeugd EHBO- A.
Coördinator: mevr. H. van Vlierberghe
In de groep 7 en 8 van het basisonderwijs wordt jeugd EHBO gegeven door vrijwilligers van het Rode Kruis , met
ondersteuning van ouders en vrijwilligers o.a. van Lotus.
De examens worden in de periode januari/juni afgenomen door kaderinstructeurs.
In Terneuzen
In Axel
In Breskens

C.B.S. De Stelle, 18 leerlingen (allen geslaagd)
RK Basisschool de Geule, 23 leerlingen (allen geslaagd)
Prinses Marijkeschool, 21 leerlingen (allen geslaagd)
48 leerlingen verdeeld over 2 klassen (allen geslaagd)

10. P ORTEFEUILLE V RIJWILLIGERSMANAGEMENT, OP LEIDINGEN, FONDSENWERVING EN
COMMUNICATIE.
Portefeuillehouder: dhr. P. Verhelst (Opleidingen)
Portefeuillehouder: dhr. C. Zwanenburg (Vrijwilligersmanagement, fondsenwerving en communicatie)
Doelstelling: werven en behouden van leden en vrijwilligers, inzamelen en beheren van gelden en vergroten van
onze naamsbekendheid door betere communicatie.
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Fo ndsenwerving
De belangrijkste ontvangst van het Rode Kruis bestaat uit de contributies van leden van het Rode Kruis. Tevens
wordt er jaarlijks een collecte georganiseerd. De collecte inkomsten zijn geheel bestemd voor het werk van onze
afdeling.
Verder zijn er nog inkomsten door hulpverlening tijdens evenementen en verhuur van een deel van onze
gebouwen.
Voor het jongerenwerk (jeugd EHBO) wordt door de gemeente Terneuzen jaarlijks een subsidie toegekend.
Collecte 2017
De collecte van juni 2017 heeft € 6.860,-- opgebracht (in 2016: € 7.439,--, in 2015: € 9.101,--). De lagere opbrengst
wordt veroorzaakt door een tekort aan collectanten, met name in west Zeeuws Vlaanderen.
Mevr. L. Vermeire is noodgedwongen nog steeds algemeen afdelingscoördinator en coördinator regio Oostburg.
Op de vacature van algemeen afdelingscoördinator (tevens collectecoördinator voor de regio Terneuzen) zijn geen
reacties ontvangen.
Collectecoördinator voor de regio Oostburg: vacature
Sponsor bijdragen
Er is in 2017 een bedrag ontvangen van € 1.030,--. Daarnaast zijn er bijdragen in natura ontvangen. Een overzicht
van de sponsors is opgenomen in de bijlage.
Actie Tulp voor Hulp
In maart heeft de actie van het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met Albert Heijn plaatsgevonden. Per
bos verkochte tulpen ging € 1 naar het Rode Kruis. Totale landelijke opbrengst € 189.000,-- (in 2016: € 150.000,--).
Onze vrijwilligers hebben zich op 3 en 4 maart op 3 dagdelen ingezet bij de AH in Terneuzen.
Hiervoor heeft onze afdeling een extra bedrag van € 210,-- ontvangen van het Nederlandse Rode Kruis en contant
ontvingen we € 21,45.
Helaas hebben zich in Axel en Oostburg te weinig vrijwilligers aange meld om onze PR stand te bemannen, zodat
de actie daar niet is doorgegaan en dus ook geen extra geld voor onze afdeling heeft opgeleverd.
Co mmunicatie
We hebben een website www.rkzvl.nl ontwikkeld met actuele informatie over onze activiteiten. Ook is onze
nieuwsbrief nog beter geworden, deze verschijnt vier keer per jaar. Verder zijn we bereikbaar op de social
media. Facebook: www.facebook.com/Rode-Kruis-Zeeuws-Vlaanderen
Ook bij (grotere) evenementen willen wij onze naamsbekendheid vergroten door PR -activiteiten. Door een
tekort aan vrijwilligers is inzet in 2016 niet gelukt, maar in 2017 wel.
Zorgmarkt in Oostburg 17 maart 2017
In ons gebouw in Oostburg hebben wij deelgenomen aan de Zorgmarkt. Aanleiding was het 10-jarig bestaan van
Buurtzorg. Doel: uitleg geven over zorg voor ouderen en gehandicapten. Deelnemers: Contact Clowns, Porthos,
Zonnebloem, Zorgshop Oostburg, Casemanager dementie van de Zorgschakels en de Zeeuwse
Mantelzorgmakelaars. Er was ruime belangstelling.
Wandeltocht en Open Dag in Oostburg 15 april 2017
Met de start en finish bij ons gebouw waren er wandeltochten van 3, 5, 7 en 10 km georganiseerd. Ook was er in en
om ons gebouw een Open Dag met info over vrijwilliger worden voor hulpverlening EHV, EHBO-opleidingen en
overige activiteiten. Bezoekers konden genieten van een drankje en pannenkoeken. Kinderen konden een leuk
prijsje winnen met het MrDonor ballenspel. Van de opbrengst v an € 250,-- hebben we de bewoners van
verzorgingstehuizen getrakteerd op een ijsje.
Hulpverlenersdag 20 mei 2017
Op 20 mei 2017 hebben wij deelgenomen aan de Hulpverlenersdag op het Stadhuisplein in Terneuzen. Deze dag
was voor het eerst in Terneuzen georganiseerd. Ook aanwezig waren de brandweer, ambulance, bergingsbedrijf
en Lotus. Ook dit was voor ons weer een belangrijk e promotiedag.
Kerstmarkt Nieuwstraat in Terneuzen 15 december 2017
Deze markt was georganiseerd door de ondernemers in de Nieuwstraat. Deze goed bezochte markt was dus voor
ons weer een belangrijke dag om info over onze afdeling te verstrekken.

Op leidingen en vrijwilligersmanagement (per eind 2017)
Coördinator opleidingen reanimatie en AED/vrijwilligersmanagement: mevr. L. Vermeire, Terneuzen.
Coördinator cursus voor Noodhulp en District: dhr. M. Perotti
Wnd. coördinator EHBO-opleidingen: mevr. L. Vermeire, Terneuzen/Oostburg.
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Doelstelling: het aantrekken, behouden en begeleiden van de vrijwilligers en hen in staat stellen hun activiteiten op
een verantwoorde wijze uit te voeren d.m.v. opleiding, vorming en training.
Op le id ing e n
Opleidingen reanimatie en AED
Overzicht cursussen reanimatie en AED in 2017:
Nieuwe cursussen:
6
Herhalingscursussen:
15
Cursus kinderreanimatie en AED: 1
Netto opbrengst € 2.460,-EHBO opleidingen
Ook dit jaar werden er weer EHBO cursussen gegeven en herhalingslessen, ook voor niet Rode Kruis vrijwilligers.
In 2016 is de overstap gemaakt naar de Rode Kruis EHBO opleidingen
Overzicht:
Oostburg:
alleen herhalingslessen. De opkomst was slecht
Terneuzen:
3x nieuwe cursus EHBO met 25 deelnemers (12 Rode Kruis vrijwilligers en 13 externen),
allen geslaagd.
Er zijn 18 certificaten EHBO bij baby’s en kinderen aan Rode Kruis vrijwilligers en 11
certificaten aan externen uitgereikt.
Er zijn 18 certificaten voor verlenging van de uitgebreide EHBO aan Rode Kruis vrijwilligers
en 11 certificaten aan externen uitgereikt.
D o c e nte nte a m:
mevr. H. v. Overdulve,
mevr. H. v. Vlierberghe,
dhr. R. v. Leeuwen,
dhr. M. Jones,
mevr. R. Jasperse,
mevr. J. van Leeuwen,
mevr. M. van den Bos,
dhr. P. Verhelst
dhr. T. de Krijger,
dhr. H. Mulder,

Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Oostburg
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen/Oostburg
Oostburg

kaderinstructeur EHBO, reanimatie/AED, kinder EHBO
jeugd EHBO, reanimatie/AED
EHBO jeugd A, op school
EHBO jeugd A, op school
EHBO jeugd A, op school
EHBO jeugd A, op school
EHBO jeugd A, op school, assistente
kaderinstructeur EHBO, reanimatie/AED, kinder EHBO
EHBO jeugd A, op school

Oostburg

lessen vervoer

Externe kaderinstructeurs EHBO:
dhr. T. van Bellen, Kaderinstructeur EHBO, reanimatie/AED en kinder EHBO
mevr. R. van Bellen
mevr. A. Bikker
Externe docent reanimatie en AED: mevr. M. de Bruijne
V rijwillig e rs ma na g e me nt.
Het afgelopen jaar zijn er vrijwilligers om verschillende redenen gestopt met activiteiten voor het Rode Kruis:
totaal 21. Een vrijwilliger is overleden. Er zijn 15 vrijwilligers bijgekomen.
Het aantal vrijwilligers is eind december 2017 totaal 104 (eind 2016: 110, eind 2015: 119).
Vanwege de vele taken binnen het Rode Kruis kunnen we nog een aantal vrijwilligers gebruiken.
In Terneuzen en Oostburg is een duidelijke behoefte aan vrijwilligers die bepaalde activiteiten kunnen begeleiden.
Zie onze website www.rkzvl.nl.
Lo g is tie k
Coördinator: dhr. M. Jones,
Dhr. R. Hilleman,
Mevr. L. Vermeire,

Oostburg
Oostburg
Terneuzen

Er is bijna geen activiteit te bedenken of het logistieke team is nodig. Een drukke, maar dankbare taak voor de
vrijwilligers.
Taken van het team:

bijhouden van het magazijn

onderhouden en verzorgen van het rollend materieel

vervoer van zieken en gehandicapten naar de activiteiten van het Rode Kruis, de vakantieverblijven
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en de Henri Dunant.
vervoer bewoners van een aantal zorginstellingen naar activiteiten.
vervoer van materiaal tijdens een inzet en oefeningen.
ophalen materiaal en schoonmaken.
tent opbouwen, afbreken en schoonmaken.

Het onderhoud van de bussen, het materiaal en het beheer van het magazijn vraagt een forse investering in zowel
tijd als geld. Er zijn een aantal bedrijven die ons daarin sponsoren, niet met geld, maar met materiaal of in tijd.
Onze hartelijke dank hiervoor.
W e rk g ro e p e n:
c o ö rd ina tie o p le id ing e n
dhr. R. van Leeuwen (tot augustus)
mevr. L. Vermeire (wnd. vanaf aug.)
mevr. L. Vermeire

Terneuzen/Oostburg
Terneuzen/Oostburg
Terneuzen (reanimatie en AED)

c o ördinatie logistiek
mevr. L. Vermeire
dhr. M. Jones
dhr. R. Hilleman

Terneuzen
Oostburg
Oostburg

c o ördinatie bijzondere vakanties
dhr. R. van Leeuwen

Terneuzen

c o ördinatie rolstoelrijden
mevr. M. Stofferis

Terneuzen

c o ördinatie sociale activiteiten
mevr. L. Muller
mevr. G. Buijck

Terneuzen
Oostburg

c o ördinatie sociaal vervoer
dhr. H. Mulder

Oostburg

c o ördinatie collecte
mevr. L. Vermeire/vacature
vacature

Terneuzen
Oostburg

we rkgroep PR (bezetting eind 2017)
dhr. C. Zwanenburg
mevr. L. Vermeire
vacatures

Terneuzen
Terneuzen

11. V ERTEGENWOORDIGINGEN:
dhr. J. Tollenaar
Voorzitters Overleg Rode Kruis District Zeeland
dhr. P. van Loo
Overleg penningmeesters Rode Kruis District Zeeland
12. S LOT W OOR D
Terugziend op het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet door onze vrijwilligers. De komende jaren blijft extra
(bestuurlijke) inzet nodig voor innovatie en het verjongen van het vrijwilligersbestand.

Het bestuur afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen van het Nederlandse Rode Kruis bedankt haar
vrijwilligers voor hun inzet in 2017.

Dit jaarverslag is samengesteld door de coördinatoren van de diverse disciplines.
Eindredactie: Marjanne en Cor Zwanenburg.
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Secretariaat:
Dhr. Cor Zwanenburg (wnd.)
Emailadres: info.rkzvl@gmail.com
Tel. 06 – 22570783
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Bijlage overzicht sponsors in 2017
A lgemeen
VV Breskens met het jaarlijkse Rode Kruis voetbaltoernooi: € 1.000,-- . Het toernooi wordt georganiseerd door het
bestuur van het RK Voetbaltoernooi en de VV Breskens. Op 27 mei 2017 heeft het toernooi voor de 48e keer
plaatsgevonden.
Bijdrage van een deelnemer aan het Rondje Zeeuws Vlaanderen € 30,--.
W oensdagmiddagclub Oostburg
Jumbo
Supermarkt PLUS
Poeliersbedrijf Zeevla
De Smaakmaker

Breskens
Breskens
IJzendijke
Oostburg

2 keer per jaar een hapje en een drankje
2 keer per jaar een hapje en een drankje
2 keer per jaar een hapje
1 keer per jaar friet en een snack
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