Jaarverslag 2020

1. Vereniging
In 2019 bestond de MES uit 216 leden, in 2020 is dit gegroeid naar 225 leden.

2. Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 vijf maal officieel vergaderd, daarnaast heeft het bestuur bijna
dagelijks contact gehad in de bestuursapp. Zeker in het begin van de corona crisis was dit
vrij intensief door de steeds veranderende richtlijnen en vooruitzichten.

3. Trainingen
Afgelopen jaar zijn onze mogelijkheden om trainingen te geven bepaald de COVID-19
pandemie. De gedragsregels die door de overheid en door Scouting Nederland zijn
voorgeschreven zijn hierin onze leidraad geweest.
Natuurlijk wilden wij als team trainingen heel graag de mogelijkheid aan onze leden bieden
om hun EHBO certificaat via de MES te behalen dan wel geldig te houden.
Toen de maatregelen in het derde kwartaal van 2020 versoepeld werden, hebben we
uitgezocht wat de mogelijkheden waren voor een veilige training. Hierbij hebben we gewerkt
volgens het Protocol Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie en veiligheidscursussen
tijdens de Covid-19 pandemie, opgesteld door het Nederlands Instituut voor
bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN).
Daar waar we in het begin van 2020 nog een herhalingscursus "oude stijl" konden
organiseren hebben we in september een aangepaste herhaling gegeven. Dit keer geen
weekend omdat overnachtingen niet toe waren gestaan, maar in één dag met daarbij een
thuisopdracht. Tot de thuisopdracht was besloten omdat we geen gebruik konden maken van
een LOTUS bij de oefening “buik op rug draaien” en “in stabiele zijligging plaatsen”. De hele
dag is er anderhalve meter afstand gehouden en werd er ook gebruik gemaakt van een
looprichting door het pand. Een gevolg van de te volgen maatregelen was dat er plaats was
voor slechts 15 cursisten in plaats van de gebruikelijke 36 cursisten tijdens een
herhalingsweekend. Dit, samen met de extra kosten voor de benodigde trainings-, reinigingsen beschermingsmaterialen heeft er voor gezorgd dat we verlies hebben gedraaid op deze
dag.
MES Online is als nieuwe toevoeging aan ons palet gestart om onze leden op vrijwillige
basis verdiepingslessen aan te bieden.

4. Kaderleden
De MES heeft dit jaar 20 instructeurs en 7 lotussen.
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5. Hulpverlening en materiaal
Het jaar 2020 had het jaar moeten zijn waarin wij diverse plannen ten uitvoering hadden
willen brengen. Helaas liepen zaken afgelopen jaar heel anders dan gepland. Zo ook wat
betreft hulpverleningen, waarvan we er welgeteld eentje hebben gedaan. Wat ook invloed
heeft gehad is dat ik persoonlijk (Léon) met name de tweede helft van 2020 extra veel in het
ziekenhuis heb gewerkt vanwege de pandemie. Dit kostte veel tijd en energie waardoor er
minder tijd overbleef om te investeren in de MES.
Gelukkig hebben we wel een aantal zaken op kunnen pakken. Zo is het magazijn van
Snelrewaard uitgezocht en hebben we hier afscheid van genomen. Het materiaal wat hier lag
is in ons andere magazijn in Rotterdam ondergebracht. In het weekend dat Castlefest plaats
had moeten vinden heeft een enthousiast clubje mensen al ons materiaal daar uitgezocht,
schoon gemaakt en geïnventariseerd. Hierna is er tevens een start gemaakt met het creëren
van modulaire sets voor de uitrusting van de posten en heeft de inhoud van de EHBO-tassen
een update gekregen. De tassen voldoen nu aan de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg en
bevatten nu ook materiaal voor de evenementenhulpverlener, zoals bijvoorbeeld
traumazwachtels.
Helaas kon er door alle maatregelen rondom de pandemie niet veel verder doorgepakt
worden met het verder aanpakken van het materiaal omdat we niet fysiek bij elkaar konden
komen. Waar ondertussen al wel over nagedacht is, is het meer inzichtelijk krijgen van ons
verbruik op evenementen. We gaan dit per evenement bijhouden om zo ook de gemaakte
kosten duidelijker te krijgen en we zo onze tarieven beter kunnen bepalen voor de
verschillende evenementen.
Wat verder een hoogtepunt had moeten worden in 2020 werd helaas een dieptepunt; de
nieuwe aanhanger. We hebben er maar kort gebruik van kunnen maken, helaas werd deze
ondanks diverse voorzorgsmaatregelen na enkele weken al gestolen.
Als laatste zijn we wel doorgegaan met het voorbereiden van het ingaan van de Veldnorm
Evenementenzorg. Hier zijn verleden jaar al enkele stappen mee gemaakt en zijn we
begonnen met het aanpassen van onze reglementen. Voor de hulpverleningen betekent dit
dat we meerdere niveau’s van zorg zullen gaan aanbieden. Op Castlefest 2020 zou de
eerste proef hiervoor hebben plaats gevonden met evenementenhulpverleners en
zorgprofessionals zoals artsen. Deze evenementenhulpverleners hebben we echter nog niet
kunnen opleiden. Gelukkig is ook de officiële start van de Veldnorm Evenementenzorg
uitgesteld tot 2022, dus kunnen we dit dit jaar goed maken.
Kortom, het was een bijzonder jaar waar we zeker niet stil hebben gezeten. We kijken er wel
naar uit om weer actief aan de gang te gaan.

6. Voorzitter
2020, Het jaar van corona, het jaar waarin de evenementen een voor een geannuleerd
werden. Het jaar waarop we wekelijks, soms dagelijks, moesten kijken of evenementen en
trainingen op een veilige manier door konden gaan.
Het jaar waarin we een nieuwe aanhanger kochten en het nieuws kregen dat deze was
gestolen.
Het jaar waarin we 25 jaar bestaan.
Maar ook een jaar waarin ik heel veel mooie dingen heb mogen zien, zoals de opruimacties
van de opslagruimtes, het opzetten van de nieuwe EHV cursus en waarin de nieuwsbrief in
een nieuw jasje is gehesen.
In 2021 hoop ik jullie in goede gezondheid tegen te komen op de evenementen en
herhalingscursussen en dat we ons 26-jarig bestaan met zijn allen kunnen vieren.
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7. Secretaris
Naast de reguliere werkzaamheden die bij het secretariaat horen stond 2020 vooral in het
teken van het aanvragen van heel wat VOG's, en later het verwerken van de ingeleverde
VOG's. Heel wat leden hebben dit netjes geregeld. Helaas hebben we nog ruim 40 leden die
dit nog niet ingeleverd hebben. Deze zullen in 2021 persoonlijk benaderd worden om dit
alsnog te regelen indien ze lid willen blijven van de MES.
Verder heeft binnen SOL een archivering plaatsgevonden van oude activiteiten, waardoor
e.e.a. wat overzichtelijker geworden is.
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