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Bijlage: Even voorstellen…. 

 
 

 Dick Bogers 
Kandidaat-voorzitter 
 
Persoonlijk 
Geboren in 1957, samenwonend in Geldrop, 5 kinderen 
die niet meer thuis wonen en twee klein kinderen. 
 
Waarom wil ik graag voorzitter worden 
De uitdaging om samen met alle betrokkenen binnen en 
buiten de vereniging het tij te keren en te zorgen dat we 
na de fusie weer een groeiende vereniging worden. Om 
een stabilisatie en vervolgens een groei van het aantal 
leden te bewerkstelligen zullen we met name moeten 
investeren in naamsbekendheid en in opleiding en 
training waarbij speciale aandacht voor e-learning. Als 
voorzitter wil ik ook met name zorgen dat de aangesloten 
verenigingen gehoord worden en geholpen worden daar 
waar mogelijk en nodig om zo bij te dragen aan een 
vereniging die met trots in 2023 haar 75 jarig bestaan kan 
vieren. 
 
Achtergrond/ervaring 
Ruim 30 jaar ervaring als manager/directeur/bestuurder 
en ondernemer in de branche opleidingen en trainingen. 
Na de verkoop van onze ondernemingen inmiddels bijna 
10 jaar ervaring opgedaan als voorzitter van het bestuur 
bij diverse vrijwilligersorganisaties zoals Rode Kruis en 
Humanitas. 
 

 Rob Jansen 
Kandidaat-secretaris 
 
Persoonlijk 
Geboren in 1982, woonachtig in Didam 
 
Waarom wil ik graag secretaris worden 
Al jaren vervul ik deze functie bij de plaatselijke EHBO 
afdeling in Didam. Graag wil ik vanuit deze rol de 
verbinding leggen tussen de Nationale Bond en de 
aangesloten verenigingen in het land en met andere 
kennispartijen in het land. (o.m. Hartstichting en Stichting 
Het Oranje Kruis) 
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Achtergrond/ervaring 
Sinds eind 2013 secretaris EHBO afd. Didam. 
Vanaf mijn jeugd al via Jeugd EHBO A en B 
doorgestroomd naar de EHBO voor volwassene (sinds 
1999) en 10 jaar lang als gediplomeerd LOTUS actief 
geweest (2004-2014). 
Werkzaam als productievoorbereider bij Alpha Deuren in 
Didam. 
Daarnaast actief als vrijwilliger bij Brandweer Logistieke 
Eenheid Oost van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland. 
 

 Rinus Melenboer 
Kandidaat-penningmeester 
 
Persoonlijk 
Geboren in 1958, getrouwd en wonend in Etten-Leur. 
2 kinderen niet meer thuis wonend 
 
Waarom wil ik graag penningmeester worden 
Het penningmeesterschap is een mooie uitdaging om dit 
netjes en evenwichtig uit te voeren. Letten op de 
uitgaven dat deze volgens gemaakte afspraken worden 
uitgevoerd. 
Als een goed huisvader op de kassa passen, en 
voorkomen dat er geen afspraken of contracten worden 
afgesloten die niet ter zaken doen en/of buiten budget en 
begroting zijn. 
 
Achtergrond/ervaring 
EHBO-er sinds 1991, voorzitter Bavel sinds 2006 
Lid bestuur Noord-Brabant sinds 2014 vervolgens 
penningmeester sinds 2018, rayon vz. West Brabant. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
veiligheidsinspecteur op de grootste olieterminal in 
Europa en houd ik toezicht op het handhaven van regels. 
Heel belangrijk is hierbij goed communiceren en 
begeleiden van werkzaamheden. 
 

 Peter Willemze 
Kandidaat-bestuurslid / vice-voorzitter 
 
Persoonlijk 
Geboren in 3 december 1969 
Getrouwd, geen kinderen. Twee katten. 
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Waarom wil ik graag bestuurslid worden 
Inmiddels ben ik enige jaren als voorzitter van kath. EHBO 
St Joris Amersfoort, betrokken bij de EHBO-wereld. 
Behalve dat het belangrijk is om EHBO-vaardigheden te 
leren en op peil te houden, is het ook leuk om bij 
evenementen ingezet te kunnen worden. Al was het 
alleen maar omdat zonder EHBO-ers veel evenementen 
niet door kunnen gaan. 
Als kandidaat-bestuurslid vind ik het belangrijk om goed 
te luisteren naar waar de behoeftes liggen bij de 
verenigingen/leden in het land ten aanzien van het 
bondsbestuur. Om daar een verbindende rol in te kunnen 
spelen lijkt me een uitdaging. 
Tevens vind ik het belangrijk om samen te onderzoeken 
hoe we jongeren en mensen met andere culturele 
achtergrond kunnen betrekken bij de verenigingen/ 
activiteiten. Er is mijns inziens een grote uitdaging aan te 
gaan met betrekking tot “vergroening en diversiteit” en 
alle facetten die daar bij horen. 
 
Achtergrond/ervaring 
Momenteel werkzaam in de ouderenzorg als leerling 
Verpleegkunde. 
Tevens geef ik als ZZP-er trainingen binnen het 
maatschappelijk werkveld. 
Daarvoor werkzaam voor justitie, GGZ, instellingen voor 
mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. 
Voorzitter Kath. EHBO vereniging St Joris. 
Diverse bestuurlijke functies binnen diverse vrijwilligers 
verenigingen. 
 

 Jos Bouman 
Kandidaat-bestuurslid 
 
Persoonlijk 
Geboren te Tilburg in november 1960, gescheiden sinds 
2018, waardoor ik i.v.m. huisvestingsproblemen in 
Nederland aan de grens in België ben gaan wonen. Ik heb 
2 kinderen welke niet meer thuis wonen.  
 
Waarom wil ik graag bestuurslid worden 
Momenteel ben ik secretaris van de koepel  
EHBO Noord-Brabant, Rayon 1 en EHBO Bavel. Door deze 
functie ken ik veel bestuursleden, voor hun wil ik graag 
aanspreekpunt blijven en zijn. Zodat bestuursleden altijd 
bij mij kunnen terecht kunnen bij vragen en/of problemen 
in de nieuwe organisatie. Hierdoor blijven beide partijen 
op de hoogte van alles wat er speelt inzake EHBO. 
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Achtergrond/ervaring 
Sinds 1976 heb ik mijn EHBO-diploma, zij het met enkele 
jaren onderbreking door o.a. militaire dienstplicht. Binnen 
de EHBO vervul ik al enige jaren met veel plezier diverse 
bestuursfuncties. Mijn passie is mensen helpen en niet 
alleen in levensbedreigende situaties, zoals EHBO 
 

 Fred Vroomen 
Kandidaat-bestuurslid 
 
Persoonlijk 
Geboren in 1958 en gehuwd met Josée. 
2 kinderen en 3 kleinkinderen.  
 
Waarom wil ik graag bestuurslid worden 
Als bestuurslid van een kleinere EHBO- vereniging in een 
sterk vergrijsd dorp en omgeving zie ik dagelijks hoe 
moeilijk het is om de verenigingen levend en levendig te 
houden. Het kost best veel moeite en inzet om het 
ledenbestand op peil te houden en te zorgen voor 
voldoende opgeleide instructeurs. 
Het gangbare EHBO lesmodel, de concurrentie van 
BHV’ers en de online certificatie door Rode Kruis zorgen 
voor vele uitdagingen. Ik wil mij inzetten om de missie en 
visie op EHBO  te herijken en met elkaar antwoorden te 
vinden hoe deze uitdagingen aan te gaan op lokaal 
niveau. 
 
Achtergrond/ervaring 
Actief als algemeen bestuurslid EHBO Spaubeek en IVN 
Sittard Geleen. Met als achtergrond Strategische 
Bedrijfskundige en Marketing tot voor kort werkzaam 
geweest als secretaris bedrijventerrein Chemelot. Op dit 
moment werkzaam als zelfstandig bedrijfskundig adviseur 
voor MKB bedrijven.  

 
 
 


