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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

EXTRA ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP 17
SEPTEMBER
Ons bestuurslid Mevr. Inge Leijtens heeft in
verband met haar drukke privé-werkzaamheden
moeten mededelen dat deze werkzaamheden
niet kunnen samengaan met het vervullen van
een bestuursfunctie binnen onze vereniging.
Helaas heeft zij daarom per direct haar
bestuursfunctie ter beschikking gesteld.

OEFENAVOND 17 SEPTEMBER:
REANIMATIE-CARROUSEL
Aansluitend aan de extra algemene oefenavond
hebben onze kaderinstructeurs een reanimatiecarrousel georganiseerd. Deze bestaat uit
 Stabiele zijligging (vanaf buik)
 Reanimatie volwassenen
 Reanimatie kind
 Reanimatie baby

Ideaal om deze reanimatieherhaling nu te doen,
mocht u deze dit jaar nog niet gevolgd hebben.
Het bestuur heeft Mevr. Angelique Brouwers
bereid gevonden om deze beschikbare plaats te
willen innemen. Zij heeft al een aantal jaren een De volgende maandagavond herhalingen zijn op 1
bestuursfunctie vervuld binnen onze vereniging. en 29 oktober, 26 november en 10 december.
Het bestuur wil deze keuze ter stemming
voorleggen aan de leden en nodigt de leden
daarom uit voor een extra algemene
ledenvergadering voorafgaand aan de eerste
maandagavondherhaling van
MAANDAG 17 SEPTEMBER 20:00
Walewyc MAVO te Waalwijk
Er zullen stembriefjes worden uitgereikt
waarmee u uw stem anoniem kunt uitbrengen.

SPOEDCURSUS
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het
volgen van de aankomende spoedcursus. Deze
wordt gehouden op de zaterdagen 22 en 29
september en 6 oktober. Het examen vindt
plaats op maandagavond 8 oktober. Wellicht
kent u iemand in uw omgeving die hier
belangstelling voor heeft. Informatie opvragen
en aanmelden kan via info@ehbowaalwijk.nl

RKCWAALWIJK
Zoals u wellicht wel zult weten, verzorgt een team
van onze vereniging de EHBO-diensten tijdens de
thuiswedstrijden van RKCWaalwijk. Wij zijn op
zoek naar leden om dit team uit te breiden met
EHBO’ers die regelmatig aanwezig kunt zijn bij
de thuiswedstrijden, zonder de verplichting bij alle
thuiswedstrijden te ondersteunen. Wellicht wilt u
eens een keer een EHBO-dienst meelopen om de
gezellige sfeer tijdens een thuiswedstrijd te
proeven. Meld u zich dan bij de coördinator van
RKC via rkc@ehbowaalwijk.nl

