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NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Hervatten EHAK en reanimatie lessen
In september zijn de herhalingslessen Eerste Hulp aan Kinderen
en reanimatie en AED (BLS) weer hervat. Aan de hand van de
landelijke richtlijnen hebben wij ons eigen protocol geschreven
om op een veilige en verantwoorde manier les te kunnen geven.

Inmiddels zitten er al een aantal theorie en praktijklessen op en
deze worden als positief ervaren. Door het aanscherpen van
landelijke richtlijnen nemen we elke les keer op keer onder de
loep en bekijken en evalueren we voor zo nodig aanpassingen
bij de opvolgende lessen.

Het protocol en verdere informatie is te vinden op:
www.ehbo-bergschenhoek.nl/covid-19

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 7 oktober konden we eindelijk onze Algemene
Ledenvergadering houden. Net als het lesgeven bracht ook deze
avond de nodige voorbereidingen mee om het ‘COVID-proof’ op
1,5 meter te organiseren.
Het bestuur heeft zijn jaarverslagen toegelicht en ook alle
financiën zijn goedgekeurd door de kascommissie.
Het hele bestuur is volgens het nieuwe aftreedrooster
afgetreden en herkozen door de aanwezige leden. Linda heeft
haar bestuursfunctie ‘jeugd’ ingeruild voor de bestuursfunctie
‘algemene zaken’ ter ondersteuning van het secretariaat.

Contributieverhoging
Tijdens de algemene ledenvergadering is ingestemd met de door
het bestuur voorgestelde contributieverhoging per 1 januari
2021. De contributie bedraagt vanaf 1-1-2021 € 50,- per persoon
per kalenderjaar.

Volg ons op social media: 
ehbo.bergschenhoek
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Voorzitter
Rob Westerveld
voorzitter@ehbo-bergschenhoek.nl

Secretaris
Jeffrey van Rutten
secretariaat@ehbo-bergschenhoek.nl

Penningmeester
Marjanne van Paassen
penningmeester@ehbo-bergschenhoek.nl

Materiaalbeheer
Henk Mesker
materiaal@ehbo-bergschenhoek.nl

Evenementen
Joyce Koning
evenementen@ehbo-bergschenhoek.nl

Algemene Zaken
Technisch en evenementen
Joop Benning
algemenezaken@ehbo-bergschenhoek.nl

Algemene Zaken
Ondersteuning secretariaat
Linda de Jong

Digitaal diploma
Per 1 januari worden
alle certificaten en
diploma’s van Het
Oranje Kruis standaard
digitaal aangeboden als
PDF.
Op verzoek worden er
tegen een vergoeding
van € 10,- per persoon
nog fysieke pasjes
uitgegeven.
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CURSUSAGENDA

Herhaling EHAK theorie
maandag 26 oktober

Herhaling BLS
donderdag 29 oktober

Herhaling EHAK praktijk
maandag 2 november

Herhaling BLS
donderdag 12 november

EHBO voor gevorderden (G1)
maandag 11 januari 2021

RABO CLUBSUPPORT

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen 
op die van jou? Ben jij lid van de Rabobank? 

Stem nu direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs en verenigingen. Daarom investeren 
zij een deel van de winst in clubs en  verenigingen door het hele land.

Vorig jaar hebben wij door alle stemmen € 2571,64 mogen ontvangen!

HERHALINGSLESSEN

Vanaf januari starten we weer met de cursus “EHBO voor
gevorderden” oftewel: de jaarlijkse herhalingslessen.

Vanaf heden zijn er 5 groepen van 12 personen:

Groep 1: maandag 11/1, 18/1 en 25/1
Groep 2: donderdag 4/2, 11/2 en 18/2
Groep 3: maandag 1/3, 8/3 en 22/3
Groep 4: donderdag 25/3, 1/4 en 8/4
Groep 5: maandag 12/4, 19/4 en 26/4

Het totaal aantal lessen is teruggebracht naar 3 + een
evenement EHBO naar keuze. Wij verwachten dat je een
aantal uren aanwezig bent bij een evenement om
praktijkervaring op te doen. Hierover zal Joyce, onze
evenementencoördinator, jullie later informeren.
Het volgen van de herhalingslessen ziet er dus als volgt uit:

Les 1: Verbanden
Les 2: Stoornissen in het bewustzijn
Les 3: Reanimatie
+ evenement EHBO naar keuze

Er kan zelf ingeschreven worden in een groep naar keuze 
via de datumprikker. Wees er snel bij, want VOL=VOL:

https://datumprikker.nl/pax2f6a6t5m7w66n

Voor de verlenging van je diploma is het verplicht alle drie
de lessen te hebben gevolgd!

Via de mail zal deze informatie ook aan aantal keer 
verstuurd worden, zo ook t.z.t. de laatste ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. De lessen zijn nu al ingericht op 
1,5 meter afstand. 

EVENEMENTENKALENDER

Lansingerland Run 2021
zondag 14 februari
09:00 – 16:00 uur

http://www.rabobank.nl/clubsupport
https://datumprikker.nl/pax2f6a6t5m7w66n


EVENEMENTEN

Hoe belangrijk is het om je EHBO diploma inclusief reanimatie te halen en te zorgen dat je 
certificaat geldig blijft?
Hieronder een paar recente reacties van slachtoffers, die hun leven te danken hebben aan 
EHBO vrijwilligers die zeer adequaat hebben gehandeld. 

“Ze hebben goed en snel ingegrepen. Het had heel anders af kunnen lopen”

“Ik ben dankbaar dat er snel hulp is verleend”

“Slachtoffer herinnerd alleen de geruststellende woorden van de hulpverlener: gaat het 
wel goed met u?”

“Wat fijn dat er meteen geholpen wordt”

Wij ontvingen niet alleen van hun reacties, maar ook van de trauma arts, ambulancepersoneel, 
de politie en de brandweer. Zo nodig blijf je ter ondersteuning. De organisatoren zijn zeer 
tevreden over onze kundigheid en de prettige samenwerking. 

Met paar herhalingslessen en af een toe en met het meedraaien van een evenement kan je 
levens redden!

TOT SLOT 

Doe voorzichtig, let op elkaar en dan zien we elkaar hopelijk in goede gezondheid vanaf januari!

Namens het EHBO bestuur met een vriendelijke groet,

Jeffrey van Rutten
Secretaris KNV EHBO Bergschenhoek 

Als er wijzigingen zijn in adres of email, graag dan doorgeven aan de secretaris. 
Ook opzeggingen moeten schriftelijk / per mail worden doorgegeven aan de secretaris vóór 1 december 2020.

Zowel tijdens de 
Lansingerland Run 
op 16 augustus als 

op 30 augustus zijn 
er lopers onwel 

geworden en heeft 
de ambulance en 

het MMT ons 
geassisteerd. 


