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BEDANKT

VERTROUWENSPERSOON

Op 1-1-2013 zijn de laatste officiële
handelingen verricht door de oudbestuursleden van de afdeling Waspik.
De afdeling is nu volledig opgegaan in de
afdeling Waalwijk.
De oud-bestuursleden, Edgar de Bruin,
Petra van Draanen en Nico Bossers, zijn
begin dit jaar nogmaals bedankt voor hun
inzet de afgelopen jaren.

Regelmatig komt het voor dat onze leden
graag willen praten over wat zij
meegemaakt hebben wanneer zij EHBO
hebben verleend, b.v. in het geval van
een reanimatie.
Het bestuur heeft Simon Leijtens bereid
gevonden om de taak van
vertrouwenspersoon op zich te nemen.
Wilt u eens met hem spreken, schroom
dan niet om hem persoonlijk te benaderen
of eventueel een e-mail te sturen naar
simon@ehbowaalwijk.nl
Mocht u (persoonlijke) vragen hebben
aangaande onze vereniging dan kunt u
hiervoor in eerste instantie ook terecht bij
Simon.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Na het passeren van de statuten heeft het
bestuur ook een huishoudelijk regelement
opgesteld wat in lijn is met de landelijke
richtlijnen.

TASSENCONTROLE 13 mei
Op maandag 13 mei zal de jaarlijkse
tassencontrole plaatsvinden. In overleg is
besloten dat deze alleen in Waalwijk zal
plaatsvinden, dit in tegenstelling met het
eerder verspreidde herhalingsrooster
Vanaf 19:30 uur kunt u uw tas weer
geheel in orde laten brengen.

Het huishoudelijk regelement is geplaatst
op de website. Wij verzoeken al onze
leden hiervan notie te nemen.
Tevens verzoeken wij u aan te geven of u
akkoord bent met het reglement zodat
deze officieel kan worden bekrachtigd.
U kunt dit op twee manieren doen.
1) De lijst te tekenen die bij de
herhalingsavonden wordt gepresenteerd.
2) Een e-mail te sturen naar
info@ehbowaalwijk.nl

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.
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BUITENOEFENING WASPIK

EVENEMENTEN

JAARVERGADERING

Op 15 april heeft een buitenoefening
plaatsgevonden in de jachthaven bij
Waspik. Vijf ongevallen waren in scène
gezet.

Wist u al dat de website is aangepast
zodat u gemakkelijker kunt zien voor
welke evenementen EHBO inzet is
aangevraagd?
Onder de knop evenementen, vind u
links op de pagina de knop overzicht.
Hier hebben we een agenda gemaakt
waardoor voor iedereen eenvoudig te
zien is wanneer er een evenement is.
Door op de knop “Week”, “Maand” of
“Agenda” te klikken kunt u zelf bepalen
welke weergave uw voorkeur heeft. Door
middel van 2 kleuren, blauw en rood,
geven we aan of er al EHBO’ers zijn die
zich aangemeld hebben.
Als je op het evenement klikt krijg je
meer info over, en kan je nog
doorklikken naar, de locatie van het
evenement.
Er worden in mei en juni veel
evenementen georganiseerd waarbij
EHBO inzet een vereiste is. Kijk eens op
de site en laat weten of en wanneer u
kunt helpen.

Het bestuur heeft besloten om de
jaarvergadering met ingang van 2014
te verplaatsen naar de eerste week
van maart zodat het bestuur meer tijd
heeft om alles voor te bereiden.
Hiervan kan worden afgeweken als dit
mocht samenvallen met de
carnavalsvakantie

Onder ruime belangstelling werden deze
slachtoffers op deskundige wijze door
onze EHBO-ers behandeld.

