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JAARVERGADERING

EN COMPETENT NA DE
MAANDAGHERHALINGEN

U bent er toch ook weer bij op

Maandag 25 maart 2019
We starten om 20:00. Na het officiële gedeelte
volgt het huldigen van de jubilarissen.
Maar er is nog iets extra’s…..

60

Van de maandagavondleden zal eind van het jaar
de balans worden opgemaakt.
Bij twijfel zullen ook deze leden worden
uitgenodigd voor de verplichte competentietest.
MAANDAGHERHALING
Hieronder de data van de komende maandagavond
herhalingen:

8 april

29 april

6 mei (tassen controle)

U kunt als zaterdaglid natuurlijk ook eens
aansluiten bij de maandagavondherhaling.
Onze vereniging bestaat dit jaar maar liefst 60
jaar. Tijdens de komende jaarvergadering zullen
we dit jubileum op eenvoudige wijze vieren.
COMPETENTIE
De leden die de afgelopen zaterdagherhaling
hebben gevolgd, worden door de
kaderinstructeurs gedurende één jaar als
competent beschouwd.
U dient daarom elk jaar de herhaling te volgen
om wederom als competent te worden
beschouwd. Van diegenen die niet geweest zijn,
is bekeken in hoeverre zij nog als competent
beschouwd kunnen worden. Bij sommigen
leden werd hieraan getwijfeld.
Die leden zijn uitgenodigd voor een verplichte
competentietest. Van een aantal leden hebben
we helaas geen antwoord gekregen. Het bestuur
heeft dan ook besloten deze leden uit te
schrijven.
Het bestuur en kader willen dat hun leden
competent zijn in het geval zij nodig zijn
voor het verlenen van EHBO.

KWITANTIE
De kwitanties van dit jaar zullen een maand na het
incasseren van de contributie pas verstuurd
worden. Wettelijk gezien is er een bepaalde tijd
om een incasso te storneren. Dit is per bank
verschillend. Wij houden een maand aan, zodat we
zeker weten dat de mogelijkheid tot storneren
verstreken is.

