35
Februari 2017

Secretariaat
E. de Lezenne Coulander – Scheider
Massenetstraat 12 5144 WR Waalwijk
T 0416 - 348 512 E info@ehbowaalwijk.nl
Website en social media
Evenementen, herhalingslessen en algemene informatie
kunt u vinden op www.ehbowaalwijk.nl
Daarnaast kunt u ons volgen op twitter@ehbowaalwijk
en
https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk
Voor specifieke vragen
Voorzitter
simon@ehbowaalwijk.nl
Secretariaat
info@ehbowaalwijk.nl
Penningmeester
jolanda@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
inge@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
ludy@ehbowaalwijk.nl
Ledenadministratie
la@ehbowaalwijk.nl
Hartstichting
reanimatie@ehbowaalwijk.nl
Coördinator RKC
rkc@ehbowaalwijk.nl
Evenementen
ec@ehbowaalwijk.nl
Materialen
materialen@ehbowaalwijk.nl
Opleidingen
simon@ehbowaalwijk.nl
Vertrouwenspersoon
simon@ehbowaalwijk.nl
Kaderinstructeurs
adriaan@ehbowaalwijk.nl
inge@ehbowaalwijk.nl
johan@ehbowaalwijk.nl
jos@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl

EHBO COMPETENTIE

SPOEDCURSUS EHBO

Zoals al eerder gemeld, hebben een aantal leden Op 18 maart aanstaande starten wij weer een
al geruime tijd niet meer de herhalingslessen bij spoedcursus EHBO.
We hebben nog plaats! Kent u iemand in uw
onze vereniging gevolgd.
familie of kennissenkring die belangstelling zou
kunnen hebben om snel een EHBO diploma te
halen? In 3 zaterdagen (18+25 mrt + 8 apr) krijgt
hij/zij alle aspecten van de eerste hulp onder de
knie. Inclusief reanimatie, bediening AED en
EHBO bij kinderen. Het is fijn als je écht kunt
handelen als het nodig is!
Voor nadere informatie of aanmelding kan hij/zij
terecht bij het secretariaat via
info@ehbowaalwijk.nl

JAARVERGADERING
Een aantal leden, waarbij aan hun competentie
getwijfeld wordt, zijn inmiddels opgeroepen
voor een competentietest voordat tot de
verlenging van het diploma kan worden
overgegaan. Indien de competentietest niet
wordt bezocht, heeft dit gevolgen voor het
verlengen van het diploma.
MAANDAGAVONDHERHALING
Net zoals vorig jaar zal er in maart een grootse
buitenoefening gehouden worden op het terrein
van Cornu Copiae te Waalwijk. Bij mindere
weersomstandigheden zal deze naar binnen
verplaatst worden. De oefening vind plaats op
maandag 6 maart. Nader bericht hierover volgt
nog.
Hieronder een impressie van vorig jaar.

De overige herhalingsdata kunt u vinden op
onze website. Wij zien u graag op deze
avonden.

U bent er toch ook weer bij op
Maandag 27 maart 2017
INCASSO CONTRIBUTIE
Bij deze delen wij u mede dat op of rond 1 maart
a.s. uw contributie via incasso afgeschreven zal
gaan worden.
Gelieve rekening te houden met de stand van uw
rekening.

