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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,

Het bestuur en onze instructeurs 
zijn de afgelopen periode druk in 
overleg gegaan om de mogelijkheden 
te bespreken hoe wij in deze tijd 
van de Pandemie vergaderingen 
herhalingslessen en opleidingen kunnen 
en mogen geven. Hierbij volgen wij 
uiteraard alle richtlijnen die daar voor zijn 
uitgegeven om al deze bijeenkomsten 
optimaal veilig te kunnen uitvoeren.

Dit alles vraagt een stipte maar ook 
strenge regelgeving waaraan wij maar 
ook zeker u als lid zich aan zal moeten 
gaan houden.

Om alles duidelijk te maken hebben wij 
er voor gekozen om per doelgroep b.v. 
maandagavondleden of zaterdagleden 
een aparte nieuwsbrief te maken om 
uit te leggen hoe wij verder mogen en 
kunnen gaan binnenkort ontvangt u deze 
nieuwsbrief.

Wij starten met onze jaarvergadering die 
gehouden wordt op maandagavond 28 
september hiervoor ontvangen al onze 
leden een uitnodiging met een koppeling 
naar een datumprikker u als lid bent 
verplicht als u onze jaarvergadering 
wilt bezoeken zich aan te melden dit 
omdat het aantal beschikbare plaatsen 
in de school beperkt is. Let op als u niet 
bent aangemeld mogen wij u ook geen 
toegang verlenen. Wacht dus niet te lang 
om u aan te melden want vol is vol.

Bij hoge uitzondering zullen er deze keer 
op de jaarvergadering geen jubilarissen 
worden gehuldigd wij hopen dit op de 
volgende vergadering in maart 2021 wel 
te kunnen en mogen doen.

Wij hebben nu al besloten als het dan 
ook niet mogelijk is komt er een aparte 
huldigingsavond voor hen.

Wij hebben voor de komende periode 
de volgende data gepland voor de 
maandagavond herhaling ehbo n.l. 
12 en 26 oktober 23 november en 7 
december.

Herhaling EHAK (eerste hulp aan 
kinderen) donderdag 8 oktober of 
woensdag 11 november
EHBO herhaling op zaterdag 7 of 14 
november.

Nogmaals alle doelgroepen ontvangen 
binnenkort een aparte nieuwsbrief met 
duidelijke uitleg hierover daarna volgt er 
een datumprikker voor dit onderdeel.

Wij doen er alles aan om het veilig 
te doen houden wij rekenen op u 
medewerking hier bij dus ook al heeft 
u zich aangemeld maar bent u op deze 
dag niet fit of u heeft klachten kom dan 
zeker niet!

Nogmaals als u niet bent aangemeld 
mogen wij u niet toelaten.
Wij rekenen er op ondanks de 
beperkingen u optimaal te kunnen 
bijscholen.

Graag tot ziens,

Het bestuur


