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WIJ HEBBEN ER ZIN! 
 

Beste Leden, 
 

Na een geweldige zomer en een prachtig najaar 

is het weer tijd om de draad op te pakken als het 

gaat over de activiteiten van onze vereniging. 
 

In deze afgelopen zomer is er weer heel veel 

dienst gedaan bij diverse evenementen en ook 

nu in het najaar gaat dit nog wel even door. 
 

Ondertussen zijn binnen het instructieteam de 

voorbereidingen afgerond voor het komende 

seizoen; de agenda is nagenoeg vol gepland met 

allerlei cursussen waarvan er sommige al zijn 

gestart of zeer binnenkort van start zullen gaan. 
 

Op 17 september is het nieuwe 

herhalingsseizoen gestart met o.a. de 

herhalingen voor onze gediplomeerde 

EHBO’ers, maar ook de leden met een EHAK 

diploma en zij die in het bezit zijn van een 

reanimatiecertificaat, komen dit seizoen weer 

allemaal ruimschoots aan bod. 

Onze herhalingszaterdag staat ook weer 

ingepland en wel op 3 november. 
 

Wij hebben er veel zin in! Ik vertrouw er op om 

ook dit seizoen weer velen van u te mogen 

begroeten op een van onze cursussen en/of 

herhalingsmomenten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Simon Leijtens 

voorzitter. 

 

BESTUURSWISSELING 
 

Op maandag 17 september werd een ingelaste 

algemene ledenvergadering gehouden in 

verband met een bestuurswisseling. Mevr. I. 

Leijtens was aftredend. Met een 

overweldigende meerderheid van stemmen is 

Mevr. A. Brouwers gekozen als bestuurslid. 

 

 
 

Het bestuur heeft besloten dat ze als bestuurslid de 

functie van secretariaat gaat vervullen. 

 

Mevr. I. Leijtens werd bedankt voor het jarenlange 

inzet in het bestuur. 

 

COMPUTER PROBLEMEN 
 

Helaas is recentelijk de computer van het 

secretariaat vastgelopen. Een gedeelte van het e-

mail verkeer is daardoor verloren gegaan. Mocht u 

recentelijk een e-mail hebben verzonden naar het 

secretariaat maar nog geen antwoord hebben 

gehad dan verzoeken wij u vriendelijk deze 

nogmaals te versturen. 

 

Eerder was er een probleem in ons administratie 

systeem. Na het versturen van berichten vanuit dit 

systeem bleken sommige leden deze wel 8x te 

krijgen en anderen helemaal niet. 

 

Wij verwachten dat deze problemen nu zijn 

opgelost. 

Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

 

SPEK JE CLUBKAS  
 

Niet vergeten voor de leden van de Rabobank: 

Van 2 t/m 14 oktober kunt u weer stemmen voor  

de “SPEK JOUW CLUBKAS” actie. 
 

 
 

Door op onze vereniging te stemmen, krijgen wij 

een financiële bijdrage. Het geld zullen wij 

wederom ten goede laten komen aan de 

Waalwijkse gemeenschap zoals de AED die wij 

vorig jaar hebben kunnen plaatsen in het 

Troelstrapark. 

 

OEFENAVOND 1 OKTOBER: 
 

Het thema van deze oefenavond is verbandleer. U 

zult allerlei soorten verbanden aan gaan leggen. 

Altijd heel leerzaam. 

 

De volgende maandagavond herhalingen zijn op 

29 oktober, 26 november en 10 december. 
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