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2015
Beste Leden,

Dit geldt ook voor de
herhalingslessen reanimatie.
Inmiddels zitten we alweer over Op 2 maart en 13 april is er nog
de helft van februari 2015. Het plaats. Ook hiervoor is een
gaat snel! De EHBO activiteiten datumprikker verstuurd.
zijn dan ook al in volle gang. De
eerste herhalingslessen en
Op 20 april is de tassencontrole.
evenementen hebben we alweer
achter de rug. Houdt de agenda
van de site in de gaten. De data
Jaarvergadering:
van herhalingslessen staan daar
op, evenals de evenementen
Op maandagavond 30 maart vindt
waarvoor we jullie inzet altijd
de eerste algemene
kunnen gebruiken. Kijk ook af
ledenvergadering in het nieuwe
en toe eens op onze Facebook
schoolgebouw plaats. Na het
pagina, waar nuttige informatie officiële gedeelte worden, zoals
en wetenswaardigheden op te
gebruikelijk, de jubilarissen in het
vinden zijn.
zonnetje gezet. Uw aanwezigheid
De herhalingslessen die we dit
voorjaar nog te goed hebben
vallen op de maandag avonden
2 maart, 16 maart (grote
buitenoefening) en 13 april in
Waalwijk en op 9 maart
en 11 mei in Waspik
Voor de herhalingsles EHBO
bij kinderen van 10 maart is
nog plaats. De betrokkenen
hebben via de mail een
datumprikker ontvangen. Meldt
u zich aan! De volgende
gelegenheid zal zich pas weer in
het najaar van 2015 voordoen.

wordt daarbij zeer op prijs
gesteld!

Spoedcursus:
De spoedcursus, bestaande uit 3
zaterdagen gaat binnenkort van
start. 11 cursisten beginnen op 28
februari aan de opleiding en
hopen die op 23 maart met het
felbegeerde diploma af te sluiten.
Wij wensen hen daarbij heel veel
succes toe.
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Helaas hebben we voor de
avondopleiding EHBO en voor de
opleiding EHBO bij kinderen voor
dit voorjaar nog niet voldoende
aanmeldingen binnen gekregen.
Mocht u iemand kennen die
belangstelling heeft, laat
hem/haar zich melden voor meer
informatie. Hiervoor kan men
terecht bij het secretariaat.

WIJZIGINGEN:
We willen nogmaals
nadrukkelijk vragen om
wijzigingen van adres, e-mail,
telefoonnummer e.d. door te
geven. Het is vervelend als
bepaalde informatie niet bij u
aankomt omdat de juiste
gegevens niet in ons bestand
staan!!!

BELANGRIJK:
INCASSO CONTRIBUTIE
Zoals u wellicht al wel weet,
is sinds vorig jaar een nieuw
betalingssysteem van start
gegaan te weten SEPA.
Dit heeft voor u verder geen
andere consequentie dan dat
er meer informatie bij de
afschrijving op uw
rekeningafschrift komt te
staan. Een andere
verandering is het feit dat wij
als vereniging u minimaal
twee weken van te voren op
de hoogte dienen te stellen
dat de afschrijving van de
contributie voor de deur
staat. Dit is vanwege het feit
dat wanneer er niet
voldoende saldo op uw
rekening staat het bedrag
niet afgeschreven kan
worden in tegenstelling met
voorheen. Het niet kunnen
afschrijven brengt weer een
berg extra werk met zich mee
voor uw penningmeester. Bij
deze delen wij u mede dat
op of rond 2 maart a.s. uw
contributie via incasso
afgeschreven zal gaan
worden. Gelieve rekening te
houden met de stand van uw
rekening.
Bedankt en vriendelijke
groet,
Uw Penningmeester

