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MET “WARME” GROETEN

GESLAAGD

Beste leden,

Velen van u hebben tijdens de lessen Frank Netten
gezien die bij onze vereniging stage heeft gelopen.
Wij vernamen van hem de heugelijke mededeling
dat hij geslaagd is voor de opleiding tot
kaderinstructeur.

Wat een ongekende temperaturen dit voorjaar,
wat het gevoel van een aankomende vakantie
steeds meer versterkt. Sommige van u zijn
misschien op dit moment al wel aan het
genieten van een vakantie. Velen moeten echter
nog enkele weken of langer hierop wachten.

Wij feliciteren hem van harte.

Nu even tijd om snel terug te blikken naar wat
het afgelopen half jaar heeft gebracht.
Voor onze vereniging was het op sommige
momenten best hectisch te noemen, op dit
moment geldt dit voor onze evenementen. Maar
denk ook aan de vele opleidingsavonden bij de
vereniging als mede ook daar buiten.
2018 zal zeer zeker weer een record jaar gaan
worden als het gaat over onze inzet bij vele
evenementen. Ik doe hierbij dan ook een
dringend beroep op al onze leden: Maak ook
eens een paar uurtjes vrij om dienst te doen bij
een evenement. Wij kunnen op dit moment
helaas niet meer aan alle verzoeken voldoen die
bij ons binnenkomen. Dit is erg vervelend voor
de aanvragers want hierdoor zal hun evenement
dan niet door kunnen gaan. Met uw hulp kunt u
onze vrijwilligers die nu wel erg vaak dienst
doen een beetje ontlasten.
Neem eens een kijkje op onze site, daar staat de
evenementen kalender. Wanneer u een
evenement zou willen doen stuur dan een
berichtje naar ec@ehbowaalwijk. Vermeld het
evenement van uw keuze. U mag altijd vragen
om een geroutineerde EHBO'er naast u.

Een persoonlijk woord van Frank:
“Ik wil de leden van Koninklijke EHBOvereniging Waalwijk bedanken voor hun
feedback. En natuurlijk bedank ik ook het bestuur
van Waalwijk, de lotusslachtoffers en de
instructeurs , Adriaan, Wilco en Jos voor de
prettige samenwerking en alle tips tijdens mijn
stage. Mede door de tips tijdens mijn stage kon ik
het tot een goed resultaat brengen.
Allemaal bedankt en misschien tot ziens.”
SPEK JE CLUBKAS
Binnenkort ontvangt u van ons een email waarin
wij u vragen ons te helpen meer stemmen te
verwerven bij de Rabobank “SPEK JOUW
CLUBKAS” actie.

Voor nu wens ik al onze hulpverleners die nog
volop in de weer zijn veel succes en natuurlijk
heel veel dank voor jullie tomeloze inzet.
Alle leden wensen wij een “zonnige” vakantie
toe geniet van de welverdiende rust periode .
Wij zien u graag weer terug bij aanvang van het
nieuwe seizoen in september.
Namens het Bestuur,
Simon Leijtens
Voorzitter

Door u op te geven en op onze vereniging te
stemmen, krijgen wij een financiële bijdrage. Het
geld zullen wij wederom ten goede laten komen
aan de Waalwijkse gemeenschap zoals de AED
die wij vorig jaar hebben kunnen plaatsen in het
Troelstrapark.

