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           Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
Pijnacker,  februari 2015 
 
 
Geacht lid, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 23 maart 2015 in De Acker (Park 
Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur. 

 
AGENDA 
 

1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 
3. Verslag van de ALV van 17 maart 2014 (bijlage 1) 
 
4. Jaarverslag 2014 (bijlage 2) 

 
5. Baten en lasten 2014, Balans per 31 december 2014, Begroting 2015 (bijlage 3) 
 
6. Verslag van de Kascommissie 

 
7. Benoeming Kascommissie 

 
8. Benoeming bestuurslid 
We hebben Koos van der Elst bereid gevonden om lid van het bestuur te worden; hij zal de functie van secretaris gaan 
vervullen. Vanaf 1 april 2014 tot heden heeft hij deze functie reeds als waarnemend secretaris vervuld. Uw instemming met 
zijn benoeming wordt gevraagd. 
Jaap Roos treed af omdat zijn termijn van 5 jaar er op zit en hij wat meer tijd voor zich zelf wil hebben. Hij blijft het bestuur 
wel ondersteunen als webmaster. 
Om de opengevallen vacature binnen het bestuur te vervullen zoeken wij een enthousiaste man/vrouw om bestuurslid Bart 
Ennema bij te staan en te vervangen bij het ontwikkelen van de sociale activiteiten. 

 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 
Pauze 
 

De heer Cees van der Ende komt in het kader van EHBO ons voorlichten over de volgende aspecten van EHBO. 

Hartveilig wonen 
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een hartstilstand kan verminderen. 
Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te 
nemen. Er hebben zich al duizenden vrijwilligers aangemeld, die binnen 6 minuten kunnen helpen bij een reanimatie. Als 
vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. 
Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Een AED is een apparaat dat steeds meer gezien wordt in het huidige straatbeeld. Het apparaat meet de hartfunctie en kan bij 
een fibrillerend hart een schok toedienen.  
 
 
Namens de het bestuur van de Wijkvereniging, 
Koos van der Elst, waarnemend secretaris 


