
 
Secretariaat

I. Leijtens 

Schrevelstraat 31 5161 AB Sprang-Capelle 

T 0416 -  348 512 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  patricia@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 

  wilco@ehbowaalwijk.nl 
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DE ZOMER VOORBIJ 

 

Voor de meesten van ons is de zomervakantie 

alweer voorbij en hopelijk bent u allen weer 

helemaal opgefrist om met een nieuw EHBO-

seizoen te beginnen. 

 

 
 

WEBSITE 

 

Onze website is ook helemaal opgefrist. Kijkt u 

maar eens op www.ehbowaalwijk.nl 

 

CONTRIBUTIEVEHOGING 

REANIMATIEHERHALINGSLESSEN 
 

De contributie zal met ingang van het komende  

najaar 12,50 Euro per les bedragen. 

Gelieve hiermee zelf rekening te houden indien 

u de verschuldigde contributie overboekt.  

Betaald u contact op de lesavond? Dan a.u.b. 

gepast betalen. 

 

SECRETARIAAT 

 

Het secretariaat komt er helaas steeds vaker 

achter dat wijzigingen in adressen, 

e-mailadressen en rekeningnummers niet tijdig 

worden doorgegeven. Dat is bijzonder  

vervelend voor zowel u als ons. 

 

 
 

Geef daarom uw wijzigingen op tijd door via 

info@ehbowaalwijk.nl 
 

IN HET NIEUW 

 

Met bijzondere trots kan het bestuur melden dat 

wij zijn overgegaan tot het bestellen van een 

geheel nieuwe kledinglijn die onze leden kunnen 

dragen tijdens het draaien van diensten. 

 

 
 

Deze kleding zal nog voor de 80 van de Langstraat 

worden uitgeleverd, zodat de leden die dan dienst 

doen het nieuwe uniforme outfit voor het eerst 

kunnen dragen. 

De oude tenues zullen worden ingenomen. 

 

Wij hebben hiervoor gekozen om onze leden een 

professionele uitstraling te geven. 

De tenues zijn hier één onderdeel van. 

Het andere zijn onze leden. Wij verwachten van 

onze leden die een dienst draaien zich zo 

professioneel mogelijk opstellen. In huidige tijd 

met mobiele telefoons en sociale media kan snel 

een verkeerde indruk worden gewekt. 

Bent u zich daar van bewust! 

 

SPEK JE CLUBKAS  
 

Heeft u zich als klant van de Rabobank al 

opgegeven als lid van de Rabobank zodat u kunt 

meestemmen met “SPEK JOUW CLUBKAS”? 

 

 
 

Het kan nog t/m 31 augustus. 
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