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LETOP: BENT U NOG COMPETENT?

GESLAAGDE 80

Onze vereniging krijgt steeds meer controle van
het Oranje Kruis over het competentie niveau
van onze leden.

We kunnen gerust stellen dat onze vereniging zich
van zijn beste kant heeft laten zien tijdens de 80
van de Langstraat. Van onze vereniging hebben
meer dan veertig leden één of meerdere diensten
gedaan zowel bij de gewone 80 als bij de mini-80.
Bij elkaar zijn dit vele honderden uren.

Na het behalen van een EHBO diploma is men
competent en men moet competent blijven door
regelmatig te blijven oefenen tijdens de
herhalingsavonden op maandag of tijdens de
zaterdagherhalingdag. Het doen van diensten
draagt ook hieraan bij.
Er is geconstateerd dat niet alle leden
consequent de maandagavond danwel de
zaterdagherhaling volgen. Het bestuur heeft
daarom besloten om op het einde van dit jaar de
presentielijsten van zowel de maandagavond als
de zaterdag herhaling te gaan controleren.
Als bij een lid wordt getwijfeld over de
benodigde competentie, zal deze worden
opgeroepen voor een competentietest.
Wordt deze niet gehaald dan mogen wij dit lid
géén verlenging van diploma meer geven.

Vele tientallen deelnemers maar ook het publiek
hebben baat gehad met de adequate hulpverlening.
Allen bedankt voor uw inzet!

OEFENAVONDEN

SPEK JE CLUBKAS

Op 19 september is een geslaagde oefenavond
over bewustzijnstoornissen gehouden.

Zoals elk jaar organiseert De Rabobank de actie
“Spek je clubkas”.

De herhalingsavond in Waalwijk van 10
oktober gaat over
SPORTONGEVALLEN

Die van 31 oktober over
ONGEVALLEN MET/DOOR DIEREN
We hopen velen van u te mogen begroeten op
beide oefenavonden.

De naam geeft al aan dat deze actie bedoeld is om
de kas van een vereniging of stichting te spekken.
U kunt onze verenging steunen door u als
Rabobank lid op te geven en te stemmen op Kon.
Ned. Ver E.H.B.O., Afd. Waalwijk.
Het stemmen kan van 11 t/m 21 oktober.
Alvast bedankt!

