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HIER IS HIJ DAN! 

 
Met enige trots presenteren wij u de deze, 
geheel in nieuwe huisstijl gestoken, 
nieuwsbrief. 
Ook de naam is veranderd en voortaan 
komt deze mededeling als EHBO-Post bij 
u binnen. 
Nieuw wat betreft uiterlijk, maar ook de 
opmaak is geheel vernieuwd. Zo krijgt 
elke rubriek zijn eigen kop waardoor u 
snel de gewenste informatie kunt vinden 
en lezen. 
Vanaf nu ontvangt u deze nieuwsbrief wat 
vaker zodat u steeds op de hoogte bent 
van alle nieuwtjes vanuit de vereniging. 
Deze nieuwsbrief wordt ook verstuurd 
naar alle mensen die hun opleiding 
KinderEHBO hebben gevolgd en dit 
diploma geldig houden bij onze 
vereniging. 
Maar ook zij die via de Hartstichting hun 
reanimatielessen volgen bij onze 
vereniging ontvangen deze nieuwsbrief. 
Op deze manier willen wij graag u allen 
betrekken bij het wel en wee van onze 
vereniging. 
 
Namens het bestuur wens ik u veel 
leesplezier toe. 
 
Simon Leijtens 
Voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEK ONZE NIEUWE SITE 

 
Na een periode van ontwerpen, testen en 
aanpassen kunnen wij u met trots 
vertellen dat vanaf nu onze geheel 
vernieuwde site te zien is op  
 
www.ehbowaalwijk.nl  
 
Graag nodigen wij u uit om snel eens een 
kijkje te nemen. Op onze website vindt u  
allerlei informatie over uw vereniging. 
 
Zeker de rubriek evenementen brengen 
wij graag nog eens onder uw aandacht 
onder overzicht ziet u de lijst van de 
aanvragen die bij ons zijn binnengekomen 
om tijdens een evenement dienst te doen. 
Wij kunnen alle hulp gebruiken bij het 
invullen van deze aanvragen. Help ons 
mee, al is het maar voor een paar uurtjes. 
Als u een dienst wil doen, geef dit dan 
door per mail via het mailadres:  
ec@ehbowaalwijk.nl  
Vermeld uw naam en laat ons weten voor 
welk evenement en tijden u beschikbaar 
bent. 

 

 
 
 
Het bestuur rekent er op dat onze leden 
deze site trouw gaan bezoeken. 
 
Wij wensen u een prettig verblijf op onze 
nieuwe site toe. 
 
Het bestuur 
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Jaarvergadering 

 

Op 28 januari werd onder grote opkomst 

de 53
ste

 jaarvergadering gehouden. 

 

De jaarverslagen van de secrataris en 

penningmeester werden ditmaal door 

middel van powerpoint presentaties 

gepresenteerd aan de leden. 

 

Nieuw was ook de jaarrede die de 

voorzitter heeft gehouden. 

 

Daarna werden drie jubilarissen 

gehuldigd die 25 jaar EHBO-er zijn, te 

weten Dhr. Chan Jong Chu, Dhr. van de 

Wier en Dhr. Vugts. 

Dhr. Walther van Venrooij vierde die 

avond zijn 50-jarig jubileum. Hij is 

benoemd tot ere-lid van onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brancards 

 

In de rust van de voetbalwedstrijd tussen 

RKC Waalwijk en NAC mochten onze 

voorzitter Simon Leijtens en 

penningmeester Jolanda Willemsen een 

cheque in ontvangst nemen van het 

Rabobank stimuleringsfonds.  

 

 

 

Mevrouw M. Boons reikte deze uit en 

was ter waarde van € 1900,=. Hiervoor 

heeft de vereniging twee nieuwe 

kuipbrancards aangeschaft welke bij 

RKC en andere evenementen gebruikt 

zullen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing longziekte uitgesteld 

 

Helaas moeten wij u mededelen dat 

de geplande lezing over longziekte op 

de herhalingsavond van 11 maart is 

uitgesteld. Er wordt getracht nog voor 

de zomer een andere datum te 

vinden. 

Voor 11 maart zal een nog nader te 

bepalen invulling worden gezocht. 

 

Contributieverhoging voor 

certificaathouders EHBO bij 

kinderen 

 

Afgelopen jaar hebben we de 

herhalingslessen EHBO bij kinderen 

naar een hoger niveau gebracht. We 

hebben dit gedaan door o.a. meer 

inhoud aan de lessen te geven en 

daar is ook meer tijd aan gebonden. 

Na een evaluatie van het afgelopen 

seizoen is een en ander duidelijk 

geworden. Vanwege de stijging in 

kosten van o.a. de afdrachten en 

zaalhuur zijn wij genoodzaakt de 

contributie per 01-01-2013 te 

verhogen naar € 25,00. 

 

Contributie 

 

Veel van onze leden betalen hun 

contributie via een automatische 

incasso . Dit is zowel voor u als uw 

penningmeester heel gemakkelijk en 

het bespaart ook nog eens veel tijd. 

 

Betaalt u nog niet via automatische 

incasso? Onze penningmeester stelt 

het zeer op prijs als u dat alsnog zou 

willen doen. Stuur een mail naar 

jolanda@ehbowaalwijk.nl en zij zal u 

een formulier toezenden. 

Alvast bedankt voor de moeite! 
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