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START NIEUW SEIZOEN
Na voor u allen hopelijk een fijne vakantie
start het nieuwe EHBO seizoen weer met
de gebruikelijke herhalingslessen en er
zullen ongetwijfeld weer de nodige
opleidingen gegeven gaan worden.

DE 80: NOG EHBO-ERS NODIG!
Reeds velen hebben aan de oproep
gehoor gegeven om ingezet te worden bij
de 80 van de Langstraat, het grootste
evenement waarbij onze EHBO-ers
ingezet worden.

Maar ook de evenementen gaan nog
steeds door met als hoogtepunt natuurlijk
de Rabo 80 van de Langstraat die plaats
gaat vinden in het weekeinde van 14 en
15 september.

We hebben echter nog steeds EHBO-ers
nodig voor de grote 80.
Bent u nog nooit ingezet als EHBO-er bij
de 80? Geeft u zich dan eens op om 3 uur
dienst te doen. Dat kan via
ec@ehbowaalwijk.nl
Wij zorgen ervoor dat u met een EHBO-er
meeloopt die ervaring heeft bij de 80.

Tevens zijn de voorbereidingen al weer
opgestart voor “de Toon van Wanrooij
herhalingsdag” welke op zaterdag 2
november gehouden gaat worden.
De instructeurs hebben weer een
gevarieerd programma opgesteld voor de
herhalingslessen. Een tweetal data willen
wij graag extra onder uw aandacht
brengen n.l. maandag 23 september dan
is er een grote buitenoefening gepland op
het schoolplein van de Walewyc en op
maandag 25 november zal door onze
vereniging arts-instructeur Dr. Fassaert
een lezing verzorgd worden over
kindermishandeling.
Maar natuurlijk zijn ook de
herhalingslessen voor locatie Waspik
weer ingepland en ook dit jaar zijn hier
alle leden van de maandagavond van
harte welkom om ook deze lessen te
volgen.
U heeft dus altijd de keuze uit twee
locaties. Kijk voor de juiste data op onze
site.
Wij wensen u allen een leerzaam seizoen
toe en zien u graag op een van onze
oefenavonden op locatie Waalwijk en/of
Waspik.
Het Bestuur
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NIEUWS VAN DE REANIMATIE
PARTNER
Als partner van de Hart Stichting
verzorgt onze vereniging al geruime tijd
de opleiding en herhalingslessen
Reanimatie en AED voor de
Nederlandse Hart Stichting.
Uit onderzoek van de Hart Stichting is
gebleken dat helaas steeds meer
mensen verzuimen om hun herhaling te
volgen met als gevolg dat hierdoor de
kwaliteit van de reanimatie omlaag gaat.
Daarom is aan de Partners van de Hart
Stichting gevraagd om hierop extra alert
te zijn en er op toe te zien dat alleen die
certificaten worden verlengd van hen die
minimaal één herhaling per jaar volgen.
Met andere woorden heeft u na een jaar
geen herhaling gevolgd dan is uw
certificaat ongeldig en zal er een nieuwe
opleiding gevolgd moeten gaan worden.
Dus let op meldt u aan voor een
herhalingsles. U krijgt hiervoor een
persoonlijke mail met de uitnodiging om
via de Datumprikker een datum te
plannen waarop u een herhaling volgt.

Een van de doelstellingen van de Hart
Stichting is tevens om het reanimatie
onderwijs voor iedereen betaalbaar te
houden, wat kan worden gerealiseerd
doordat velen tegen een kleine
vrijwilligersvergoeding lesgeven en de
administratie voeren. Maar ook
worden de kosten van het huren van
lesruimte zo laag als mogelijk
gehouden. Helaas komt het nogal
veelvuldig voor dat mensen zich
aanmelden voor een opleiding of
herhaling en dan vervolgens niet
komen, met als gevolg onnodig veel
ruimte gehuurd die toch betaald moet
worden.
Om de kosten te bewaken heeft men
besloten dat u de kosten voor het
volgen van een opleiding of herhaling
binnen een week na aanmelding moet
voldoen.
Let op: De inschrijving voor een
herhaling sluit telkens een maand
voor aanvang!
Wij vertrouwen op uw medewerking!
Commissie Reanimatie.
WIJ ZIJN OP ZOEK
De volgende commissies kunnen wat
extra hulp gebruiken.
De commissie evenementen
De commissie materialen
De commissie reanimatie

Om de administratie omtrent de
geldigheid van uw certificaat goed te
kunnen uitvoeren krijgt u allen een
persoonlijk lidnummer dat vermeld staat
op het nieuwe certificaat dat u ontvangt
op de herhaling die u dit najaar of
volgend voorjaar kunt volgen.
Vanaf dat moment dient u dit nummer te
allen tijde te gebruiken bij alle betalingen
en mutaties die u doet.

Het gaat hier vaak om enkele uurtjes
per week of soms zelfs per maand ter
ondersteuning van de huidige leden.
Denk hierbij aan het voeren van licht
administratief werk dat u thuis kunt
doen.
Maar ook voor andere taken zoeken
wij mensen.
Helpt u onze vereniging om anderen
te helpen!
Voor vragen of aanmelding omtrent
een van deze commissies ziet het
bestuur gaarne uw reacties tegemoet.
Het Bestuur

HERHALINGSDATA 2013
De volgende maandagavonden zijn
gepland. Noteer ze in uw agenda!
Waalwijk
maandag 23 september
maandag 7 oktober
maandag 28 oktober
maandag 11 november
maandag 25 november
maandag 9 december
Waspik
maandag 7 oktober
maandag 18 november
maandag 2 december
maandag 16 december
Deze lessen mogen door alle leden
worden gevolgd zowel in Waalwijk als
in Waspik.
De Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag wordt gehouden
op 2 november.

