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GESLAAGDE TOON VAN WANROOIJ
HERHALINGSZATERDAG
Begin deze maand is voor de tweede maal
de Toon van Wanrooij herhalingszaterdag op de
nieuwe locatie gehouden.
Maar liefst 165 enthousiaste cursisten zijn
geweest om hun herhalingslessen te volgen om
zodoende hun diploma weer te kunnen
verlengen.

Van de Rabobank mochten wij de “Happy or
not” zuil lenen. Hierop konden de cursisten op
het eind van de dag aangeven hoe zij de dag
beleefd hebben.

Er waren 109 reacties. Deze waren zeer
positief: 77% zeer goed en 23% goed.
Het team van 50 personen die deze dag de
cursisten ondersteund hebben, zijn zeer
tevreden met de reacties van de cursisten.
MAANDAGAVONDHERHALING
Op de maandagavond wordt elke keer een
interessant onderwerp behandeld. Op 14
december is dit::”De feestdagen – gezellig….”
Of toch niet? Wilt u meer hierover weten? Dan
zien wij u graag in Waalwijk op 14 december!
Let op: er is ook een extra herhalingsavond in
Waspik op 14 december.

MIKZ KIEST VOOR ONZE VERENIGING
De organisatie MIKZ, specialist in deze regio
voor kinderdagopvang en Voor- en
Vroegschoolse Educatie heeft onze vereniging
de opleiding toevertrouwd voor al hun personeel
in de regio Heusden/Waalwijk.
Samen met hen is er voor een opleiding gekozen
die sterk overeenkomt met die van een EHAK
opleiding. Een mooie en uitdagende klus voor
ons instructie-team.
Voor de duidelijkheid deze mensen worden
geen lid van onze vereniging maar ontvangen
een certificaat van de vereniging. Het bestuur is
blij met deze keuze en zal er alles aan doen om
het in ons gestelde vertrouwen waar te maken.

SPEK JE CLUBKAS
Ook dit jaar was de actie van de Rabobank een
succes. Zij het een klein beetje minder groot
succes dan vorig jaar. De opbrengst was €
510,10 door 130 stemmen terwijl dat vorig jaar
€ 737,98 met 165 stemmen was. Aangetekend
mag worden dat er een groot aantal nieuwe
verenigingen hebben meegedaan aan deze actie
zodat er onder meer clubs verdeeld moest
worden.
We hebben zelf geen stemkaart ontvangen en
naar we hoorden waren we niet de enige. Het
antwoord van de Rabobank hierop; het blijkt dat
er een strenger beleid gehanteerd wordt op
mailing. Wanneer u hebt aangegeven geen
mailing of reclame te willen ontvangen dan
ontvangt u helemaal niets meer. Ook de
stemkaart niet!! U kunt bij de Rabobank dit
laten wijzigen zodat u volgend jaar weer voor
onze vereniging kunt stemmen.
VERGOEDINGEN
De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel
of gedeeltelijk EHBO- en reanimatiecursussen
vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg
uw polisvoorwaarden om te lezen of u ook
hiervoor in aanmerking kan komen.

