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GEHULDIGD BIJ RKCWAALWIJK 

 
Recentelijk is er een vrijwilligersavond bij 

RKCWaalwijk geweest. Ook onze vereniging is 

tijdens deze avond van harte bedankt voor de 

inzet tijdens de thuiswedstrijden van 

RKCWaalwijk. 

 

Ons lid Jaco Meier is toen in het zonnetje gezet 

in verband met zijn 12,5 jarig jubileum met 

betrekking tot dienstdoen bij RKCWaalwijk. 
 

 
 

SPOEDCURSUS  

 

Er is weer een nieuwe spoedcursus gepland. Bij 

voldoende deelnemers zal deze worden 

gehouden op de zaterdagen 29 februari, 7 en 14 

maart. Het examen zal gehouden worden op 

maandagavond 16 maart. 
 

 

Kent u iemand in uw omgeving die hiervoor 

belangstelling heeft? Nadere informatie kan 

verkregen worden bij het secretariaat of kijk 

eens op onze website onder het kopje 

opleidingen. 

 

MAANDAGHERHALING 

 

Ondertussen zijn we al weer begonnen met de 

maandagavondherhalingen. De volgende data 

kunt u nog bezoeken: 3 en 17 februari - 9 maart 

- 6 en 20 april. De laatste avond is de 

tassencontrole. 

 

JAARVERGADERING 

 

U bent er toch ook weer bij op 

 

Maandag 30 maart 2020 
 

 
 

Een belangrijk onderdeel van de avond is het 

huldigen van de jubilarissen. Het bestuur stelt het 

bijzonder op prijs dat leden lange tijd EHBO-er 

zijn en wil dan ook bij mijlpalen als 12,5 jaar, 25 

jaar of zelf langer hierbij stil staan. Deze leden 

krijgen hiervoor een aparte uitnodiging en het doet 

ons een groot genoegen als deze leden, indien 

mogelijk, deze uitnodiging kunnen accepteren.   

 

INCASSO CONTRIBUTIE  

 

Bij deze delen wij u mede dat op of rond 1 maart 

a.s. uw contributie via incasso afgeschreven zal 

gaan worden. 

Gelieve rekening te houden met de stand van uw 

rekening. 

 

LEZING HULPHOND 

 

Maandag 3 februari zal er tijdens de oefenavond 

een lezing zijn over hulphonden. Wij hopen U in 

grote getalen te ontmoeten. 
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