
Secretariaat

A. Brouwers 

van Deelenstraat 175 5256 JJ Heusden 

T 0416 -  666 273 E info@ehbowaalwijk.nl  

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  jolanda@ehbowaalwijk.nl 

Bestuurslid  inge@ehbowaalwijk.nl 

Bestuurslid  ludy@ehbowaalwijk.nl 

Ledenadministratie la@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 

  inge@ehbowaalwijk.nl 

  johan@ehbowaalwijk.nl 

  jos@ehbowaalwijk.nl 

  mark@ehbowaalwijk.nl 

  wilco@ehbowaalwijk.nl 
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HET NIEUWE JAAR 
 

Wij zijn alweer in de tweede maand van 
het nieuwe jaar en hopelijk zal dit jaar aan 
uw verwachtingen gaan voldoen. 
Zo zijn vele organisaties bezig met het 
plannen van hun evenement waarbij ook 
de hulpverlening op orde moet zijn. De 
evenementen commissie heeft al weer 
enkele aanvragen gehad om dienst te 
doen en er zullen er weer velen volgen dit 
jaar. Het is altijd fijn te constateren dat 
een vaste groep van EHBO-ers bereid is 
om zo nu en dan dienst te doen. Nieuwe 
aanwas is altijd welkom. Kijkt u eens op 
de website. 
 

 
  
COMPETENT 
 

Na het behalen van een EHBO diploma is 
men competent en men moet competent 
blijven door regelmatig te blijven oefenen 
tijdens een maandag- of zaterdag 
herhaling. Het doen van diensten draagt 
ook hieraan bij. 
 
Er is geconstateerd dat niet alle leden  
consequent de zaterdagherhaling volgen. 
Het bestuur heeft daarom besloten  om 
enkele leden waarbij aan de competentie 
getwijfeld wordt, op te roepen voor een 
competentietest. 
Mocht u hiervan bericht hebben gehad 
dan wordt u zonder kennisgeving 
uwerzijds verwacht op zaterdag 22 
februari in de Walewyc te Waalwijk. 
 
 

BELANGRIJK: INCASSO CONTRIBUTIE  

 
Zoals u wellicht al wel weet, is dit jaar een 
nieuw betalingssysteem van start gegaan te 
weten SEPA. 
 

 
 
Dit heeft voor u verder geen andere 
consequentie dan dat er meer informatie bij 
de afschrijving op uw rekeningafschrift komt 
te staan. 
Een andere verandering is het feit dat wij 
als vereniging u minimaal twee weken van 
te voren op de hoogte dienen te stellen dat 
de afschrijving van de contributie voor de 
deur staat. 
Dit is vanwege het feit dat wanneer er niet 
voldoende saldo op uw rekening staat het 
bedrag niet afgeschreven kan worden in 
tegenstelling met voorheen. 
Het niet kunnen afschrijven brengt weer 
een berg extra werk met zich mee voor uw 
penningmeester. 
 
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. 
 
Bedankt en vriendelijke groet, 
Uw Penningmeester 
 

https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk
mailto:adriaan@ehbowaalwijk.nl
mailto:inge@ehbowaalwijk.nl
mailto:johan@ehbowaalwijk.nl
mailto:jos@ehbowaalwijk.nl
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NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING 

 

 
 
 
Vanuit de hartstichting ontvingen wij een 
bericht over de nieuwe commercial. 
Wellicht heeft u deze al gezien anders is 
het de moeite waard deze eens te 
bekijken. 
De commercial is te vinden via youtube 
met de volgende link 
 http://youtu.be/WNWwbc9kdx8  
 
Het betreft het verhaal van Bas Verbaas.  
Met zijn verhaal wordt nogmaals 
benadrukt het belang van de eerste 6 
minuten bij een hartstilstand.   
 
Alle leden, welke toe zijn aan een 
herhalingsles, hebben een uitnodiging 
ontvangen om zich via de datumprikker 
aan te melden een herhalingsavond 
reanimatie. 
Het doet het bestuur een groot 
genoegen om te constateren dat vele 
leden zich inmiddels hebben aangemeld. 
Hierbij geldt wel: heeft u zich aangemeld 
dan wordt u ook verwacht op deze 
avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN EHBO BIJ KINDEREN 

 

 
 
EHBO verlenen bij kinderen: Bent u 
competent of bent u het niet? 
U kunt nooit genoeg geoefend 
hebben voor het geval dat een kind u 
om hulp vraagt. 
Er wordt dan ook van u verwacht dat 
u regelmatig op herhaling komt. 
De kaderinstructeurs kunnen dan 
beoordelen of zij u competent vinden. 
Op basis hiervan krijgt u de jaarlijkse 
verlenging van u certificaat. 
 
Er is geconstateerd dat niet alle leden  
consequent de kinder EHBO-
herhaling volgen. 
Het bestuur heeft daarom besloten  
om enkele leden waarbij aan de 
competentie getwijfeld wordt, op te 
roepen voor een competentietest. 
Mocht u hiervan bericht hebben 
gehad dan wordt u zonder 
kennisgeving uwerzijds verwacht op 
20 februari in de Walewyc te 
Waalwijk. 
 
JAARVERGADERING 

Denkt u er nog aan. 
De jaarvergadering op 
 

 
 

Maandag 31 maart 2014 
om 20:00 in de Walewyc te 
Waalwijk 
 
 

HERHALINGSDATA 2014 

 
Voor de eerste helft van 2014 zijn er 
nog herhalingsdata gepland. Noteer 
ze in uw agenda! Houdt altijd onze 
website in de gaten voor het laatste 
nieuws en het onderwerp van de 
herhalingsavond.  
Hiervoor klikt bovenaan op  

Herhalingslessen 
vervolgens aan de linkerzijde op  

Maandagavond 

U zie dan onderstaand scherm met 
daarop een kalender 
 

 
 
U ziet dan op een aantal dagen een 
herhaling vermeld. Als u hier op klikt 
daarna verschijnt  op het scherm de 
dag, tijd, plaats en onderwerp van de 
herhalingsles. 
 

 
 
Waalwijk  

maandag 10 februari 
maandag 24 februari 
maandag 17 maart 
maandag 14 april (tassen controle) 
 
Waspik 

maandag 14 april 
maandag 19 mei (buitenoefening) 
 
Deze lessen mogen door alle leden 
worden gevolgd zowel in Waalwijk als 
in Waspik.  
 
 
 
 

http://youtu.be/WNWwbc9kdx8
http://www.ehbowaalwijk.nl/EHBO_new/boven.php
http://www.ehbowaalwijk.nl/EHBO_new/upload/m_4_1_1.php

