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WOORD VAN DE VOORZITTER

EHBO COMPETENTIE

Beste lezers,

Na bestuderen van de presentielijsten van de
herhalingslessen is gebleken dat een aantal leden
al geruime tijd niet meer de herhalingslessen bij
onze vereniging hebben gevolgd. Het is voor het
kader dan moeilijk te beoordelen of deze leden
nog competent zijn. De leden, waarbij hieraan
getwijfeld wordt, zullen worden opgeroepen voor
een competentietest voordat tot de verlenging van
het diploma kan worden overgegaan.
Het diploma wordt verlengd voor twee jaar. Het
betekent wel dat u elk jaar genoeg
herhalingslessen moet hebben gevolgd. Dit geldt
zeker voor de zaterdagleden, die elk jaar verwacht
worden.

Ja deze nieuwsbrief komt bij velen op hun
scherm te staan. Het zijn niet alleen de leden
van onze vereniging die deze nieuwsbrief
ontvangen; wij betrekken er ook graag alle
mensen bij die via onze vereniging een
opleiding of herhalingscursus hebben gevolgd.
Ik denk dan aan hen die via de Hartstichting
onze reanimatielessen volgen, maar ook aan de
medewerk(st)ers van MIKZ, alle leden met een
EHAK diploma en niet te vergeten onze leden
van de maandagavond en onze zaterdagleden.
EHBO vereniging Waalwijk weet op deze wijze
meer dan 1000 mensen te betrekken bij een van
onze opleidingen en herhalingslessen.
Dit alles zou niet mogelijk kunnen zijn zonder
de inzet van vele vrijwilligers en gedreven
instructeurs.
Nu het einde van dit jaar met rasse schreden
nadert is het even tijd om terug te kijken op wat
er zoal is gedaan binnen onze vereniging. Het
was een prima jaar zonder extremen; kortom
het was een stabiel verenigingsjaar.

Het bestuur en kader willen dat hun leden
competent zijn in het geval zij nodig zijn voor
verlenen van EHBO.
MAANDAGAVONDHERHALING
De eerste herhaling is in Waspik op 9 januari.
In Waalwijk is dat op 16 januari. Deze gaat over:
“Winterongevallen”

Graag gaan wij met u allen op deze wijze door
in het nieuwe jaar en wij rekenen er op om
iedereen weer te mogen begroeten op een van
onze herhalingslessen en/of cursussen.
Bedenk bij alles wat u heeft geleerd op het
gebied van eerste hulp: blijf de herhalingen
volgen want als het echt nodig is “MOET U
HET WEL ECHT KUNNEN”
Namens het bestuur wil ik hierbij graag
eenieder fijne feestdagen toe wensen en een
gelukkig en gezond nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Simon Leijtens
Voorzitter

De overige data kunt u al vinden op onze website.
Wij zien u graag op deze avonden.
SPOEDCURSUS EHBO
Volgend jaar gaat er een spoedcursus van start bij
voldoende deelname. Deze wordt gegeven op de
zaterdagen 28 januari, 4 en 18 februari. Het
examen is op maandag 20 februari. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar. Kent u iemand in uw
omgeving die deze cursus zou willen volgen?
Hij of zij kan zich aanmelden via de website of via
info@ehbowaalwijk.nl

