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Secretariaat
A. Brouwers
van Deelenstraat 175 5156 AP Oudheusden
T 06 - 15 29 69 19 E info@ehbowaalwijk.nl
 
Website en social media
Evenementen, herhalingslessen en algemene 
informatie kunt u vinden op www.ehbowaalwijk.nl
Daarnaast kunt u ons volgen op 
twitter@ehbowaalwijk en 
https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk

Voor specifieke vragen
Voorzitter    simon@ehbowaalwijk.nl

Secretariaat    info@ehbowaalwijk.nl

Penningmeester    penningmeester
     @ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid    wilco@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid    jeroen@ehbowaalwijk.nl

Ledenadministratie  info@ehbowaalwijk.nl

Hartstichting     reanimatie@ehbowaalwijk.nl

Coördinator RKC     rkc@ehbowaalwijk.nl

Evenementen     ec@ehbowaalwijk.nl

Materialen      materialen@ehbowaalwijk.nl 

Opleidingen     adriaan@ehbowaalwijk.nl

Vertrouwenspersoon simon@ehbowaalwijk.nl 
 
Kaderinstructeurs     adriaan@ehbowaalwijk.nl
       jos@ehbowaalwijk.nl
       wilco@ehbowaalwijk.nl
       wilbert@ehbowaalwijk.nl
       inge@ehbowaalwijk.nl

Beste lezers en leden,
Graag brengen wij u het volgende onder 
u aandacht.

Jaarvergadering.Jaarvergadering.
Onze algemenen ledenjaarvergadering 
zal gehouden worden op maandag 27 
maart 2023.
Aanvang: 20.00 uur plaats Aula 
Walewyc-mavo in Waalwijk.

Op deze avond zullen ook een aantal 
jubilarissen worden gehuldigd. Zij 
ontvangen tijdig hierover een bericht.

Al onze leden ontvangen nog een 
uitnodiging met de agenda en 
aanvullende informatie.

Wij rekenen op een grote opkomst, graag 
tot dan.
Het Bestuur.

Opleidingscursus.Opleidingscursus.
Op zaterdag 4 maart start er weer 
een opleiding EHBO de volgende 
cursusdagen zijn dan 11 en 18 maart 
en op maandag 20 maart volgt dan het 
examen.

Op dit moment zijn er nog een paar 
plaatsen hiervoor beschikbaar weet u 
iemand die deze cursus graag wil volgen 
laat deze dan zich uiterlijk op 1 maart 
aanmelden via het formulier op onze site
www.ehbowaalwijk.nlwww.ehbowaalwijk.nl

Contributie betaling.Contributie betaling.
Zoals bekend zal ergens in de 
maand maart de contributie worden 
afgeschreven van uw bankrekening. Dit 
geld voor alle leden die een automatische 
incasso hebben afgegeven.

Begin mei ontvangt u, mits het bedrag 
is geïncasseerd, een betalingsbewijs 
dat u eventueel kan gebruiken voor u 
zorgverzekering die vaak deze vergoed.

Voor onze leden waarvan de werkgever 

deze contributie betaald zal er een factuur 
gestuurd worden rechtstreeks naar het bedrijf.

Herhalingslessen volgen.Herhalingslessen volgen.
Graag maken wij er een ieder op attent dat het 
volgen van deze lessen noodzakelijk is voor 
het verlengen van uw diploma of certificaat.

Als dit een probleem geeft neem dan tijdig 
contact op met ons zodat wij samen naar een 
passende oplossing hiervoor kunnen zoeken.

U ontvangt altijd tijdig een uitnodiging waarvoor 
vaak ook nog gekozen kan worden uit diverse 
data.
Het geldig houden is uw eigen verantwoording 
wij bieden ruim de mogelijkheden aan om dit 
te doen. 
Als er onvoldoende lessen zijn gevolgd kan 
de verlenging in gevaar komen en zal u soms 
opgeroepen kunnen worden om eerst een test 
af te komen leggen dit is niet mogelijk voor hen 
die een reanimatiecertificaat hebben van de 
Hartstichting deze mensen moeten er zelf voor 
zorgen dat zij elk jaar een herhaling volgen 
en ook hiervoor geld indien dit niet mogelijk is 
neem dan contact op met ons.

Evenementen.Evenementen.
Vorig jaar hebben we met z’n allen, 2186 
evenementen uren ingevuld. Dat is 65% meer 
dan in 2021.
Dank voor al jullie hulp om dit mogelijk te 
maken.

Ook nu komen weer diverse evenementen 
aanvragen binnen. Tot op heden kunnen we 
alle aanvragen nog invullen. Ik weet niet of we 
dit kunnen volhouden. Daarom als er onder 
jullie EHBO’ers  zijn die ook een keer willen 
helpen bij een evenement, geef dit dan door 
aan Jan. Hij plant jullie dan in en zorgt voor 
kleding en ander materialen. 


