
 

EHBO Terschelling 

 

Beste leden van EHBO Terschelling, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2017. Dat is later dan u van ons gewend bent. 

Dit heeft alles te maken met de minimale bezetting van het bestuur in de afgelopen 

tijd. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Daarover verderop in deze 

nieuwsbrief meer. 

In het verleden ontving u de nieuwsbrief in het voorjaar, vóór het begin van het 

evenementenseizoen en met een oproep voor de ledenvergadering. Dat is dit jaar 

niet gelukt. Met een driehoofdig bestuur en een voortdurende toename van 

aanvragen voor inzetten lukte het niet om voor het seizoen een ledenvergadering te 

organiseren. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten de ledenvergadering te 

verplaatsen naar het najaar. De datum kunt u vast in uw agenda noteren: 

21 november 2017 om 19.30 uur in de Driemaster in Midsland. 

 

Uitbreiding bestuur 

Zoals ik hierboven al schreef is er verandering gekomen in de minimale bezetting in 

het bestuur. Anneke Nagel en Marcella Gnodde hebben zich gemeld als kandidaat 

bestuursleden. Beiden zijn als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur en 

ontlasten daarmee het dagelijks bestuur. We zijn erg blij met hun komst en heten 

ze dan ook van harte welkom in het bestuur. 

Verderop in deze nieuwsbrief stellen beiden zich kort aan u voor. 

 

Evenementen 

Het evenementenseizoen loopt volop. Met de Fjoertoer en Oerol hebben we de 

eerste grote evenementen achter de rug. De afgelopen maanden hebben we bij 

kleinere evenementen soms nee moeten verkopen aan aanvragers van EHBO. 

Ondanks een stabiele groep leden die zich regelmatig inzet bij evenementen, raakt 

de rek er langzamerhand uit. Door toename van het aantal evenementen en 

strengere veiligheidseisen neemt het aantal keren dat EHBO wordt aangevraagd 

toe. De groep leden die beschikbaar is om ingezet te worden is niet heel groot en 



heeft naast dit vrijwilligerswerk ook andere bezigheden. Samen levert dit dus een 

capaciteitsprobleem op dat zich niet eenvoudig laat oplossen. 

Mocht u dan ook mensen kennen die een EHBO diploma hebben, of die dat willen 

halen en die af en toe ingezet willen worden bij een evenement, meldt dit dan 

alstublieft bij het bestuur. Wij kunnen deze mensen dan benaderen. 

Ook bij het Oerol festival bleek het dit jaar extra lastig om de bezetting rond te 

krijgen. Mede dankzij de forse inzet die geleverd werd door de mensen uit Twente 

en Sneek is het gelukt om overal genoeg mensen te hebben, maar het heeft er echt 

om gespannen. 

Het bestuur heeft regelmatig overleg met de gemeente. Ook in dat overleg is 

aandacht voor het toenemende aantal evenementen en de problemen met het 

vinden van voldoende mensen om in te zetten voor EHBO. Uiteindelijk is het een 

gemeenschappelijk probleem en heeft de gemeente een verantwoordelijkheid waar 

het gaat om openbare veiligheid. De betreffende ambtenaren en de burgemeester 

zijn gelukkig erg betrokken en denken ook mee in mogelijke oplossingen. 

 

Website en mail adressen. 

In deze maand gaat onze website www.ehboterschelling.nl live, op deze website is 

algemene informatie te vinden over de vereniging. Ook zullen we langzaam over 

gaan op nieuwe email adressen (zie de website) 

 

Voorstellen nieuwe bestuursleden 

Marcella: 

Mag ik mij, Marcella Gnodde, even voorstellen als algemeen bestuurslid van de 

EHBO-vereniging. Als röntgenlaborante en administratief medewerkster gewerkt aan 

de wal, daarna op het eiland komen wonen. Heb toen wederom mijn EHBO diploma 

gehaald en mij actief als vrijwilliger ingezet voor de vereniging. Ben toen gevraagd 

om bestuurslid te worden en daar ik de tijd heb om mij goed in te zetten heb ik 

deze functie geaccepteerd. 

 

Anneke: 

Ik zal me even voorstellen: 

Ik ben Anneke Nagel geboren en getogen eilander. En ik ben 50 jaar.  

Ik woon in Midsland en mijn twee dochters zijn ondertussen uitwonend. 
Ik werk bij de thuiszorg als verzorgende IG. 
Ik ben ook vrijwilliger bij de SIGMA ( Snelle inzetbare groep medische assistentie)  

van Terschelling. 
Ondertussen werd ik zo’n tien jaar geleden EHBO-er , omdat ik graag wil(de) weten 

wat ik kan en moet doen als iemand onverwachts een ongeluk of iets anders krijgt. 

http://www.ehboterschelling.nl/


Een keuze waar ik geen spijt van heb, en waar ik ( helaas) al meerdere keren op de 
meest onverwachtste momenten profijt van heb gehad. 

Ik ben een echte “doener” , en het lijkt me een echte uitdaging, om te kijken wat ik 
als mede bestuurslid van de EHBO daarin kan betekenen. 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer, en een goede gezondheid toe. 

 
Goeds Anneke 


