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NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

mogelijke manier de herhalingslessen te hervatten.

Emmelies heeft drie theorielessen gemaakt waar wij positieve
reacties op hebben ontvangen. Helaas heeft nog steeds niet
iedereen ze alle drie ingeleverd. Ondanks de coulance door de
omstandigheden wordt dit wel meegenomen met het verlengen
van de diploma’s. Op deze manier hebben we de leden toch
kunnen voorzien van herhalingsstof en zijn we na de
zomervakantie begonnen naar de op dat moment geldende
maatregelen met het herhalen van de reanimatie- en Eerste
hulp aan Kinderen cursisten.

Herhalingslessen 2022
De corona cijfers leken goed te gaan en het oppakken van het
oude ritme leek steeds dichterbij te komen om begin 2022 weer
fysieke herhalingslessen te organiseren.
Helaas zitten we momenteel weer in een onzekere situatie
waardoor het bestuur heeft besloten begin 2022 Emmelies weer
drie theorielessen te laten maken. Dit jaar is het wel verplicht
een fysieke les levensreddende handelingen te volgen.
Meer informatie volgt in januari.

Verder beloop herhaling EHBO
Het bestuur komt de komende ALV met een voorstel over de
vorm van herhalen in de toekomst.

DOTO
Helaas zijn wij genoodzaakt de vaste samenwerking met DOTO
te beëindigen omdat wij het niet meer redden EHBO-ers te
leveren naar hun wensen. Het is een lastige keuze en ook
teleurstellend dat het tot dit besluit moet komen.
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Terugblik afgelopen jaar
We begonnen dit jaar in een
strenge lockdown. Winkels
waren dicht en de straten
waren leeg. Tot na de
zomervakantie hebben we
op het bijstaan bij de
vaccinatielocatie na niks aan
EHBO-activiteiten gedaan of
herhalingslessen georgani-
seerd. Ondanks dat is het
bestuur wel (digitaal) bezig
geweest om op een zo goed
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ALV

Onze jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering is dit jaar op 
maandag 14 maart. T.z.t. zal 
besloten worden of deze fysiek 
of digitaal is. 

RABO CLUBSUPPORT

Dit jaar hebben wij van de Rabobank weer een cheque mogen
ontvangen van € 531,94 waar wij de beamer en een nieuw
presentatiescherm van hebben kunnen bekostigen.
Iedereen bedankt voor het stemmen!

VACATURE VOORZITTER EN SECRETARIS

Rob heeft tijdens de ALV van 2021 al aangegeven zijn termijn niet vol te maken als voorzitter en zal
naar verwachting eind 2022 stoppen en genieten van zijn welverdiende pensioen.

Jeffrey verhuist per april naar Ridderkerk en heeft besloten zich komende ALV niet meer herkiesbaar te
stellen.

Marjanne heeft als onderdeel van het dagelijks bestuur daarom een nieuwe voorzitter en secretaris hard
nodig! En natuurlijk kan de rest van het bestuur ook niet zonder. Vind je het leuk één van deze functies
naar eigen inzicht en creativiteit in te vullen? Rob en Jeffrey vertellen je er graag meer over! Mail naar
voorzitter@ehbo-bergschenhoek.nl of secretariaat@ehbo-bergschehoek.nl voor meer informatie.

Namens het bestuur met een vriendelijke groet, 

Jeffrey van Rutten
Secretaris KNV EHBO Bergschenhoek 

Als er wijzigingen zijn in adres of e-mail, graag dan doorgeven aan de secretaris. 
Ook opzeggingen moeten schriftelijk / per mail worden doorgegeven aan de secretaris vóór 1 december 2022.

Wij wensen je hele fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2022!

EVENEMENTENKALENDER

Lansingerland Run 2022
zondag 20 februari
09:00 – 16:00 uur
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