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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     simon@ehbowaalwijk.nl

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

Beste leden,

Niemand heeft bij de jaarwisseling 
kunnen bedenken dat 2020 zo totaal 
anders zou gaan verlopen als dat 
velen van ons hadden gewenst en 
gehoopt.

Nagenoeg alle plannen zijn stil komen 
te liggen en zijn vaak noodgedwongen 
uitgesteld.

We zijn getroffen door een Wereld 
wijde pandemie waarvoor drastische 
maatregelen getroffen moesten 
worden om het te doen beheersen en 
bestrijden.

Gevolg wat normaal was kon niet meer 
alles werd anders veel activiteiten 
konden geen doorgang vinden zo ook 
die van onze vereniging.

Een cursus moest afgebroken worden 
vele lessen en bijscholingen moesten 
worden geannuleerd nagenoeg 
alle evenementen moesten worden 
afgelast, kortom onze vereniging 
kwam nagenoeg stil te liggen.

Nu aan het einde van dit jaar is er wat 
hoop en zijn de verwachtingen wat 
positiever, een vaccin is in aantocht 
hopelijk gaat dit goed werken zodat 
dit virus een halt toegeroepen kan 
worden.

Waarschijnlijk kunnen we in stappen 
weer terug naar het (nieuwe) normaal 
en mogen en kunnen wij als vereniging 
weer van start met het verzorgen 
van lessen en komen hopelijk ook de 
evenementen  weer op gang.

Maar zeker ook in een ieders privé 
leven zal het hopelijk weer wat 
aangenamer worden.

Wij als vereniging wensen u allemaal 
heel fijne feestdagen toe en een 
voorspoedig maar boven al gezond 
nieuwjaar toe.

We moeten er op vertrouwen dat in 
2021 deze periode achter ons gelaten 
kan worden, wij gaan er als vereniging 
wel van uit en staan straks weer klaar 
voor u om met ons opleidingsteam er 
voor te gaan zorgen dat u weer vele 
leerzame lessen kunt gaan volgen.

Graag tot ziens.

Namens het bestuur,

Simon Leijtens
voorzitter 

We willen iedereen bedanken die zijn 
stem heeft uitgebracht op de Rabo 
ClubSupport. Wij zijn erg blij met dit 
mooie bedrag van €499,75!

Graag uw mutaties zo spoedig moge-
lijk doorgeven aan het secretariaat. 
(info@ehbowaalwijk.nl)


