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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

Ledenadministratie  info@ehbowaalwijk.nl

Hartstichting     reanimatie@ehbowaalwijk.nl

Coördinator RKC     rkc@ehbowaalwijk.nl

Evenementen     ec@ehbowaalwijk.nl

Materialen      materialen@ehbowaalwijk.nl 

Opleidingen     adriaan@ehbowaalwijk.nl

Vertrouwenspersoon simon@ehbowaalwijk.nl 
 
Kaderinstructeurs     adriaan@ehbowaalwijk.nl
       jos@ehbowaalwijk.nl
       wilco@ehbowaalwijk.nl

Contributie 2021Contributie 2021

Zoals gebruikelijk is in maart de 
contributie weer geïnd voor dit jaar.
Soms bereikt ons de vraag: “Waarom 
moet ik nu wel betalen terwijl ik geen 
lessen kan volgen?”

Bedenk echter, beste leden, dat 
alle vaste kosten van- en voor de 
vereniging doorgaan. Het gaat hier o.a. 
over huur school, afdrachten aan het 
Hoofd Bestuur, verlengingen van de 
diploma’s, verzekeringen, afschrijvingen, 
bestuurskosten e.d.

Kortom, de contributie is nodig om 
er voor te zorgen dat de vereniging 
financieel gezond blijft en dat we in de 
toekomst extra verhogingen kunnen 
voorkomen.

Wijzigingen!Wijzigingen!

Helaas komt het nog steeds voor dat 
onze administratie niet geheel compleet 
is. Dit kan soms vervelende gevolgen 
hebben, zoals het het niet ontvangen 
van een verlenging van het diploma of 
het niet ontvangen van een uitnodiging. 

Daarom nogmaals een oproep: geef 
wijzigingen door aan het secretariaat, 
zeker als het gaat om adres wijziging of 
een ander mailadres. Vergeet ook een 
wijziging van werkgever niet doorlezen 
te geven als deze voor u de contributie 
betaald of een wijziging in uw eigen 
rekeningnummer.
Een mailtje naar het secretariaat 
volstaat: info@ehbowaalwijk.nl 

Namens het bestuur met vriendelijke 
groet,

Simon Leijtens (voorzitter).

Jaarvergadering 2021Jaarvergadering 2021

Beste leden,

Het bestuur is voornemens om 
op maandag 26 april 2021 de 
jaarvergadering te houden. Dit jaar voor 
het eerst via de digitale weg. U heeft 
inmiddels een uitnodiging ontvangen 
om aan te geven of u hier aan gaat 
deelnemen. Heeft u dit nog niet gedaan 
dan verzoeken wij u om dit zo snel 
als mogelijk door te geven, zodat wij 
ongeveer weten hoeveel deelnemers er 
zullen zijn. Uiteraard ontvangen al onze 
leden tijdig de jaarstukken van onze 
secretaris en penningmeester met de 
agenda van deze vergadering.

De reden dat wij deze jaarvergadering 
nu houden op deze manier, geeft ons de 
kans om direct te starten met het geven 
van herhalingslessen zodra er wat meer 
mogelijk is.

Uiteraard hopen wij dat deze manier van 
vergaderen eenmalig zal zijn.
Hierbij nogmaals een oproep: meld 
u aan om deel te nemen aan onze 
jaarvergadering zodat u tijdig een link 
ontvangt waarmee u deze vergadering 
kan volgen.


