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Website en social media
Evenementen, herhalingslessen en algemene informatie
kunt u vinden op www.ehbowaalwijk.nl
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https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk
Voor specifieke vragen
Voorzitter
simon@ehbowaalwijk.nl
Secretariaat
info@ehbowaalwijk.nl
Penningmeester
jolanda@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
inge@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
mark@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl

IK NODIG U UIT!

COMPETENT

Beste leden,
Graag nodig ik u allen uit op onze
jaarvergadering die gehouden wordt op
maandag 31 maart 2014.
Deze vergadering zal nu echt voor de laatste
keer gehouden kunnen worden in de aula van
de Walewyc-mavo aan het Vredesplein.
Een jaarvergadering met een feestelijke
afsluiting daar wij dit jaar maar liefst 41
jubilarissen mogen huldigen voor hun trouwe
lidmaatschap bij onze vereniging.
Maar liefst 2 leden zijn 40 jaar lid en 9 leden
zijn 25 jaar lid en maar liefst 30 jubilarissen
mogen hun 121/2 jarig jubileum vieren.
Ook de jaarrede zal dit jaar niet ontbreken met
een korte terug blik maar zeker ook wat ons
streven zal worden voor het komende jaar en
wat daar op volgt.
Al onze leden zijn van harte welkom en het
bestuur rekent op een grote opkomst .
Komt u ook? En steun uw bestuur!

In de vorige EHBO post hebben wij u gemeld
dat het bestuur had besloten om een aantal leden
op te roepen voor een competentietest.
Wij zijn dan ook verheugd om te melden dat de
meesten deze test met een goed resultaat hebben
afgesloten. Aan enkelen is het advies gegeven
om nog een paar extra lessen te gaan volgen.

Graag tot dan.
Simon Leijtens
Voorzitter

ZATERDAGOPLEIDING
Recentelijk werd de zaterdag spoedcursus
gegeven. Alle deelnemende cursisten zijn
geslaagd. Van harte!
Op donderdag 3 april start er weer een
avondopleiding basis EHBO die deze keer uit 8
avonden zal bestaan. Wellicht kent u mensen uit
uw omgeving die deze cursus zouden willen
volgen. Neem dan contact op met het
secretariaat.
KWITANTIE
Onze leden maken gebruik van een
automatische incasso. Dat is kosten- en
tijdbesparend maar niet altijd een betaalbewijs.
De leden welke eenmaal een kwitantie hebben
gevraagd, zullen deze jaarlijks automatisch een
maand na afschrijving ontvangen.
U hoeft daar dan ook niet jaarlijks om te vragen.
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NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING

NIEUWS VAN EHBO BIJ
KINDEREN

HERHALINGSDATA 2014
De herhalingslessen voor de eerste helft
van 2014 zijn bijna voorbij.
Op maandag 14 april is de laatste les en
wel in Waspik. Laat deze kans niet
voorbij gaan.
Op maandag 19 mei zal zoals gebruikelijk
in Waspik een grootse buitenoefening
plaatsvinden. Noteer deze dag alvast in
uw agenda. Nadere info zal nog volgen.

Had u al eens van gehoord/ van hartslagnu?
Kort samengevat komt het erop neer dat u
zich kunt aanmelden bij hartslagnu als u in
het bezit bent van een geldige reanimatie
aantekening. Mocht er in uw directe
omgeving een reanimatie nodig zijn dan
wordt er met u contact opgenomen om te
komen helpen. Tevens kan u verzocht
worden om een AED bij een van de
hulppunten op te halen. Hoe meer mensen er
komen des te groter de kans van een
geslaagde reanimatie.
Kijkt u ook eens op de site
www.hartslagnu.nl

Ook leden met EHBO voor kinderen zijn
opgeroepen voor een competentietest.
Ook hierbij geldt dat de meesten deze test
met een goed resultaat hebben afgesloten.
Aan enkelen is het advies gegeven om
nog een paar lessen te gaan volgen.

EVENEMENTEN
De winter is voorbij en het mooie weer
breekt langzaam aan door. Dit is het
startsein voor vele verenigingen om hun
evenement te gaan organiseren. Het
hoogtepunt zal liggen op de weekenden in
mei. Kijkt u eens op onze website bij de
evenementen. Wellicht dat u enkele
uurtjes kunt vrijmaken om een dienst te
doen zodat de organisatoren hun
evenement kunnen laten doorgaan.
Bij voorbaat dank.

TASSENCONTROLE
Op maandag 14 april zal de jaarlijkse
tassencontrole plaatsvinden in Waalwijk
Vanaf 19:30 uur kunt u uw tas weer
geheel in orde laten brengen.
Heeft u nog een oude tas die aan
vervanging toe is? Ruil dan ook deze om!

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u altijd
uw tas meenemen naar een
herhalingsavond zowel in Waspik als
Waalwijk. Voor aanvang kunt u vragen
om men uw tas wil nakijken en weer op
orde te brengen.

