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NIEUW BESTUURSLID
Secretariaat
A. Brouwers
van Deelenstraat 175 5156 AP Oudheusden
T 06 - 15 29 69 19 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
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

Na het ontvallen van ons zeer gewaardeerde
bestuurslid Jolanda Willemsen, is het bestuur
op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid.
Jeroen van Herpt heeft zich beschikbaar gesteld
om het bestuur te komen versterken. Hij is 31
jaar, getrouwd en werkzaam bij de logistieke
afdeling van een groothandel in
beveiligingssystemen. Tevens zal bij de
bestuursvergaderingen ook Adriaan van Herk
aansluiten om opleidings-gerelateerde zaken in
te brengen in het bestuur.

er zijn zelfs momenten waarop u een mensenleven
kunt redden.
Hoe klein of hoe groot uw hulp ook is, de
waardering van de ander is onbetaalbaar. Zo ook
de waardering van ons als vereniging wanneer u
op ons stemt tijdens de aanstaande
RaboClubkasactie! Vanuit voorgaande jaren een
steeds bekender wordende manier om een extra
centje te verkrijgen voor verenigingen, terwijl het
u geen cent kost. Wij doen dit jaar wederom mee
onder de naam KNV EHBO Waalwijk. Ons doel is
het bedrag van vorig jaar te evenaren. De
opbrengst zal in zijn geheel ten goede komen aan
het onderhoud en de aanschaf van materialen die
op de les- en herhalingsavonden gebruikt worden.
Wanneer u mee stemt, is uw stem dus geld waard
voor materiaal waar u als lid/cursist regelmatig
gebruik van maakt of kunt gaan maken. Hoe mooi
is dat?! De meeste leden weten inmiddels hoe het
werkt, maar hieronder toch nog wat handige info:






Mochten er leden zijn die ook graag het bestuur
willen versterken, dan kunt U deze voordragen
via onderstaande weg. Leden kunnen voor deze
functie schriftelijk (tegen)kandidaten
voordragen voor 31 Oktober 2019. Deze
kandidaatstelling moet ondertekend zijn door
minimaal 10 leden van onze vereniging en
vergezeld gaan van een bereidverklaring van de
kandida(a)t(en).
RABO CLUBACTIE
Niets is mooier dan een ander kunnen helpen!
Waar of niet? Soms houdt u een deur open voor
iemand met de handen vol, een andere keer
stelpt u een flinke bloeding bij een persoon en





De stemperiode loopt van 27
september tot en met 11 oktober
2019.
U kunt stemmen als u lid bent van de
Rabobank (u hoeft niet persé een
rekening bij de Rabobank hebben
lopen).
Ga naar https://www.raboclubsupport.nl/?
Vul de stemcode in die u ontvangen
heeft als u lid bent van de Rabobank.
Stem op Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Afd.
Waalwijk (in de categorie ‘cultuur’).
Vraag familie, vrienden, kennissen,
buren, etc. om ook iig één stem aan
onze vereniging te geven.
Voor meer informatie over onze
aanmelding, kijk op
https://www.rabo-clubsupport.nl/delangstraat/deelnemers/details/11492
-kon-ned-ver-ehbo-afdwaalwijk?actiefin=waalwijk&thema=cultuur

Namens ons allen; bedankt voor uw stem!!
U helpt ons en uzelf enorm op weg om
anderen te kunnen helpen.

