41
November 2017

Secretariaat
I. Leijtens
Schrevelstraat 31 5161 AB Sprang-Capelle
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
patricia@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

TOON VAN WANROOIJ
HERHALINGSZATERDAG
Begin deze maand werd alweer een geslaagde
Toon van Wanrooij herhalingszaterdag
gehouden. Ruim 160 leden hebben de zaterdag
bezocht.
De ondersteuning werd verzorgd door een team
van ongeveer 50 mensen aan kader instructeurs,
LOTUS, administratie, materiaalverzorging en
catering.

SPEK JE CLUBKAS
Ook dit jaar was de actie van de Rabobank een
succes. De opbrengst voor onze vereniging was
€ 488,69 door 98 stemmen.

Hieronder ziet u hoe LOTUS bezig is om zich
voor te bereiden op oefenscènes.

De cheque werd uitgereikt door
vertegenwoordigers van de Rabobank.

Kunnen er zaken wellicht ook anders? Wij
horen het graag via info@ehbowaalwijk.nl
COMPETENT NA DE
ZATERDAGHERHALING
De leden die de zaterdagherhaling hebben
gevolgd, worden door de kaderinstructeurs
gedurende één jaar als competent beschouwd.
Van diegenen die niet geweest zijn, zal bekeken
worden in hoeverre zij nog als competent
beschouwd kunnen worden. Die leden waarbij
twijfel is, zullen worden uitgenodigd voor een
verplichte competentietest. Deze test zal het
komende voorjaar afgenomen worden.
EN COMPETENT NA DE
MAANDAGHERHALINGEN
Van de maandagavondleden zal eind van het
jaar de balans worden opgemaakt.
Bij twijfel zullen ook deze leden worden
uitgenodigd voor de verplichte competentietest.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, heeft onze vereniging de opbrengst van de
afgelopen jaren besteed aan de aanschaf, het
plaatsen en in onderhoud nemen van een AED aan
het Troelstrapark in Waalwijk.
De opbrengst van dit jaar zal wederom ten goede
komen aan de inwoners van de gemeente
Waalwijk.
MAANDAGHERHALING
Op 27 november wordt alweer de laatste herhaling
van 2017 gehouden.
Deze begint zoals gebruikelijk om 20:00

