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SPEK JE CLUBKAS

LEZING OVER BRANDWONDEN

Ook dit jaar was de actie van de Rabobank een
groot succes. Wij kregen de cheque uitgereikt
door een vertegenwoordigster van de
Rabobank.

Op 10 december 2018 zal er een lezing worden
gegeven over brandwonden. De lezing zal
verzorgd worden door het echtpaar van`t Hof. Zij
is werkzaam in een brandwonden centrum en hij
werkt bij de brandweer van Rotterdam. Zij zullen
dus uit de eerste hand gaan vertellen.

Plaats: Walewyc-Mavo, aanvang 20:00 uur
Onze vereniging heeft 149 stemmen gekregen.
Dat is anderhalf keer zo veel als in 2017.
De opbrengst voor onze vereniging was
daardoor € 640,17.
Wij bedanken allen die op onze vereniging
hebben gestemd.

Onze leden van de maandagavond- en
zaterdagherhaling, van de hartstichting en EHAK
zijn allen van harte welkom bij deze lezing.
COMPETENT
De leden die de zaterdagherhaling hebben
gevolgd, worden door de kaderinstructeurs
gedurende één jaar als competent beschouwd.
Nu blijken er 15 leden te zijn die wederom niet
zijn komen opdagen. Er wordt betwijfeld of deze
leden nog wel competent zijn. Zij zullen daarom
worden uitgenodigd voor een verplichte
competentietest begin volgend jaar.
EN COMPETENTIE VAN DE
MAANDAGAVONDLEDEN

Wederom zal de opbrengst ten goede komen
aan de inwoners van de gemeente Waalwijk.
Wij houden u op de hoogte wat dat gaat
worden.

Ook van de maandagavondleden zal binnenkort de
balans worden opgemaakt. Bij twijfel zullen ook
deze leden worden uitgenodigd voor de verplichte
competentietest.

