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Secretariaat
A. Brouwers
van Deelenstraat 175 5156 AP Oudheusden
T 06 - 15 29 69 19 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
		

penningmeester
@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid

wilco@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid

jeroen@ehbowaalwijk.nl

Jaarvergadering met een Koninklijke afsluiting.

Beide werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Op maandag 28 maart werd onze jaarvergadering Namens het bestuur en leden van harte gefeliciteerd.
gehouden waarbij eindelijk weer onze leden
persoonlijk aanwezig konden zijn. Na de opening
waarbij de voorzitter een moment van herdenking
van alle die ons in de afgelopen 2 jaar zijn
ontvallen en voor hen die onze leden zo dierbaar
waren had gehouden werden de agenda punten
in een vlot tempo afgewerkt.
Tijdens de bestuursverkiezing werd de voorzitter
weer voor 3 jaar herkozen hierna volgde de
huldiging van ons lid Dhr. Daan van Beurden die
reeds meer als 50 jaar EHBO-er is waarbij tevens
meer als 40 jaar als LOTUS.
Na 40 jaar lid te zijn geweest van de 10 jaar
geleden opgeheven afdeling Waspik die op is
gegaan in onze afdeling is hij benoemd tot Erelid
van onze vereniging dit voor zijn grote inzet en
verdiensten voor de vereniging.
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ec@ehbowaalwijk.nl
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adriaan@ehbowaalwijk.nl

Vertrouwenspersoon simon@ehbowaalwijk.nl
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In totaal werden er 10 leden gehuldigd voor hun 12 ½
jaar lidmaatschap en waren 19 leden die inmiddels 25
tot 27 jaar lid waren van onze vereniging gehuldigd.
Dhr. Edon van Vugt werd gehuldigd voor zijn 40 jarig
jubileum.
Daar het hoofdbestuur van de K.N.V. het
huldigingsbeleid heeft aangepast waarbij niet meer
gekeken wordt naar het aantal jaren dat iemand een
geldig diploma heeft maar dat er alleen nog gekeken
wordt naar hen die bijzonder actief zijn voor de
afdelingen.

Ledenadministratie info@ehbowaalwijk.nl
Hartstichting

Op dinsdag 5 april heeft het bestuur een speciale
jubilarissen avond gehouden voor onze leden die de
afgelopen 2 jaar helaas niet persoonlijk gehuldigd
konden worden.

Na deze huldiging werd de vergadering verrast
met de komst van Burgemeester van Waalwijk
die gevolgd werd door een groep familieleden
en genodigde van de heren van de Wiel
en Monsieurs. In haar toespraak tot beide
memoreerde de Burgemeester mevr. Sasha
Ausums dat beide samen meer als 94 jaar
vrijwilliger zijn en lid bij onze vereniging.
Dhr. Johan van de Wiel werd geroemd voor
zijn meer als 47 jaar EHBO er zijn en voor zijn
grote inzet voor onze vereniging met namen als
materiaal verzorger, maar ook voor zijn inzet als
LOTUS.

De heer B. Thur werd gehuldigd voor 10 jaar actief lid
en waren er 2 leden de heren Frank Delvers en Jan
Brouwers die gehuldigd werden voor 20 jaar actief lid
tot slot waren er nog 2 jubilarissen die 30 jaar actief zijn
Mevr. Gussje van Laarhoven en Dhr. Ludy van Hilst.
Gezien de wijzigingen heeft het bestuur besloten om
voor 2022 geen leden voor te doen dragen voor deze
onderscheidingen wij gaan eerst in overleg met een
aantal leden om de criteria vast te stellen hiervoor.
Wel werden er 7 leden gehuldigd voor hun 25 jarig
lidmaatschap van onze afdeling.

Zij ontvingen hiervoor een glazen AWARD .
Uiteraard had de voorzitter voor alle jubilarissen een
Dhr. Jos Monsieurs werd geroemd voor zijn meer persoonlijk woord en werden alle jubilarissen gehuldigd
als 43 jaar EHBO er zijn maar zeker ook voor zijn met een passende onderscheiding en natuurlijk een
cadeau en een mooie bos bloemen.
inzet als Instructeur, maar ook op het vlak van
LOTUS heeft hij een grote staat van dienst. Buiten
Jammer was dat niet alle jubilarissen persoonlijk
zijn vele werk voor onze vereniging zet hij zich
ook al meer als 40 jaar in voor de Nacht van Loon aanwezig konden zijn.
op Zand. De Burgemeester van Loon op Zand had
aan haar collega van Waalwijk gevraagd om Jos Hierop volgde nog een feestelijke bijeenkomst.
Het bestuur wil alle jubilarissen nogmaals bedanken
de onderscheiding te doen opspelden.
voor hun inzet voor onze vereniging.

