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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
penningmeester@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
jolanda@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
jos@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl

JAARVERGADERING

WIJZIGING BESTUUR

Met genoegen heeft het bestuur kunnen
constateren dat veel leden de moeite hebben
genomen de jaarvergadering bij te wonen en om
de jubilarissen te kunnen feliciteren.

Tijdens de jaarvergadering heeft, met instemming
van de leden, tevens een bestuurswisseling
plaatsgevonden.
Jolanda gaat uit het dagelijks bestuur (DB) en
wordt bestuurslid.
Patricia wordt penningmeester en lid van het
dagelijks bestuur (DB). Haar gegevens zijn:
Patricia Verstijnen
Finlandplantsoen 97
5152 PL Drunen
Email: penningmeester@ehbowaalwijk.nl
Telefoonnummer: 06-13191879

Ook dit jaar waren er veel 12,5- en 25-jarige
jubilarissen uitgenodigd. Het is jammer dat
maar een gering aantal van hen de ruimte had
gevonden om op deze avond aanwezig te zijn.
De aanwezige jubilarissen werden verrast met
een persoonlijk dankwoord en passend cadeau.
Dhr. Verhoef was als 40-jarige jubilaris wel
aanwezig. Hij werd dan ook in het zonnetje
gezet voor het behalen van deze bijzondere
mijlpaal.

Jolanda werd hartelijk bedankt voor haar inzet in
het dagelijks bestuur.
SPOEDCURSUS
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het volgen
van de spoedcursus. Deze wordt definitief
gehouden op de zaterdagen 26 mei, 2 en 9 juni.
Het examen is op maandag 11 juni.
Aanmelden via info@ehbowaalwijk.nl
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Bij sommige ziektekostenverzekeringen is het
mogelijk om de contributie terug te krijgen. Wilt u
hiervoor een kwitantie ontvangen? Stuur dan een
mail naar: penningmeester@ehbowaalwijk.nl
Wanneer u in het verleden heeft aangegeven graag
een kwitantie te ontvangen, zit u al in ons systeem
en ontvangt u de kwitantie automatisch een maand
na afschrijving van de contributie.

