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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
wilco@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
jeroen@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

Beste leden en lezers,
Het moge duidelijk zijn dat onze
vereniging uiteraard alle adviezen
opvolgt die ons bereiken via het RIVM,
maar zeker ook die van onze bonden
waaronder wij werken, te weten Het
Oranje Kruis, de KNV EHBO en de
Hartstichting, wat betreft de
maatregelen die er genomen worden om
de verspreiding van het Coronavirus
zoveel als mogelijk in te perken.
Dit heeft natuurlijk ook voor onze
vereniging gevolgen:
Wij hebben reeds alle herhalingslessen
stop gezet. Dit betreft de herhaling voor
onze gediplomeerde leden, maar ook
voor de leden met een EHAK opleiding
en natuurlijk voor alle mensen die via de
Hartstichting bij ons de
reanimatielessen volgen.
Ook onze opleiding EHBO is nu per
direct gestopt. Er kunnen ook voorlopig
geen examens worden afgenomen.
Tevens gaan alle cursussen die wij op
locatie geven niet door.
Hierbij maken wij ook bekend dat onze
jaarvergadering, die gepland staat voor
30 maart, niet door zal gaan.
Wat betreft onze dienstverlening bij
evenementen moge duidelijk zijn dat dit
op dit moment geheel stil is te komen
liggen.
Al deze maatregelen gelden zondermeer
voorlopig tot 6 april. Wij zullen de
adviezen blijven opvolgen die er
vanzelfsprekend naar buiten komen en
steeds bekijken hoe nu verder na deze
datum.

Vanuit het Oranje Kruis is bekend gemaakt
dat zij in deze periode soepel om zullen
gaan met de verlengingen van alle
diploma’s waarvan misschien de
geldigheid in het gedrang komt.
Zodra het duidelijk wordt welke
activiteiten weer doorgang mogen vinden,
zal het bestuur deze weer gaan proberen
in te plannen.
Heeft u vragen en of opmerkingen betreft
dit bericht, verzoeken wij u beleefd om
alleen per mail met ons contact op te
nemen via info@ehbowaalwijk.nl . Wij
zullen u dan zo snel als mogelijk antwoord
geven.
Voor nu het advies: volg regel 1 binnen de
EHBO “let op gevaar voor u zelf”.
Wij wensen u allen sterkte toe in deze tijd
en sluiten ons graag aan bij de woorden
van onze Minsister President “let op
elkaar”. Wij voegen er graag aan toe: help
daar waar het verantwoord kan.
Het bestuur.

