
CONTACTGEGEVENS

Postadres
KNV EHBO Bergschenhoek
Postbus 9
2660 AA Bergschenhoek

Leslocatie
Smallsteps de Petteflat
Groeneweg 68
2661 KW Bergschenhoek

WWW.EHBO-BERGSCHENHOEK.NL

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Vanuit de Voorzitter:

Herhalingslessen 2022
In 2022 waren de herhalingslessen anders dan wat in het verleden 
gebruikelijk was. I.v.m. coronabeperkingen is besloten om in 2022 de 
herhalingen vorm te geven door het aanbieden van 3 schriftelijke lessen, 
waarbij Emmelies een aantal vragen opstelt waarvan de antwoorden aan 
Emmelies moeten worden ingestuurd.
Voor de levensreddende handelingen, een van de belangrijkste onderdelen 
van de EHBO is wel gekozen voor een fysieke les met een verplichte 
aanwezigheid.

Het bestuur moet helaas vaststellen dat het inleveren van de schriftelijke 
lessen erg moeizaam gaat.
We gaan proberen om de 2 schriftelijke lessen die dit jaar nog volgen, wat 
anders op te zetten waardoor het wat leuker wordt om ze te maken. We 
roepen iedereen nadrukkelijk op om de lessen te maken en binnen de 
daarvoor gestelde termijn (en die is best ruim) in te leveren bij Emmelies. 
Dit is nodig om je kennis van de EHBO te kunnen toetsen en om je diploma 
te kunnen verlengen.

Voor wat betreft de fysieke les levensreddende handelingen, waarover 
duidelijk was gecommuniceerd dat deze verplicht was, stelt het bestuur 
vast dat slechts enkele leden deze les niet hebben gevolgd. Met deze leden 
zal in gesprek worden gegaan om er achter te komen waarom deze 
verplichte les niet is gevolgd en wat er eventueel nodig is om de 
vaardighedentoets toch te kunnen uitvoeren.

Herhalingslessen 2023
Voor 2023 is er in maart 2022 door de Algemene Ledenvergadering 
besloten de herhalingslessen weer iets anders vorm te geven en dit te 
combineren met een “praktijkoefening”, bestaande uit ten minste 1 keer 
voor minimaal 2 uur aanwezig zijn bij een evenement.

We hopen dat we de herhalingslessen in 2023 weer fysiek kunnen geven en 
dat Corona niet opnieuw roet in het eten gaat gooien.
Het totale aantal lessen is teruggebracht naar 4. Van deze lessen worden er 
dan 3 gegeven op onze locatie aan de Groeneweg en 1 bestaat uit 2 uur 
dienst doen bij een evenement.

Het bestuur wil er nadrukkelijk op wijzen dat hiermee het aantal 
herhalingslessen is teruggebracht naar een absoluut minimum en 
verwachten dan ook dat alle leden volledig zullen meewerken aan dit 
besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Alle leden die hun diploma geldig willen houden, (wie wil dat nou niet?) 
worden dus verwacht op alle 4 de herhalingslessen.

Wij rekenen op jullie medewerking.
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CURSUSAGENDA
Binnenkort gaan wij het rooster 
maken voor seizoen 2022-2023. U 
krijgt zo snel mogelijk een 
uitnodiging

VACATURES

EVENEMENTENKALENDER

• Jodocus Jeugdfestival
• 16-17-18 augustus

• Dirty Hill
• 10 september

• Veteranen dag Lansingerland
• 16 september

IN ‘T ZONNETJE

Graag zetten wij onze leden in het zonnetje, die voor de vereniging

veel werk verzetten. Een van deze leden is Rik der Weduwe. Rik kun

je vaak vinden op evenementen, waar hij met zijn grote glimlach

hulp biedt waar nodig. Vanwege zijn tomeloze inzet en kundigheid is

hij tijdens de avondvierdaagse door Joop Benning, namens het

bestuur in het zonnetje gezet.

Vacature: Voorzitter (M/V)

Onze voorzitter Rob heeft kenbaar gemaakt dat hij zijn termijn niet

volledig blijft zitten als voorzitter. Dit betekend dat zijn plaats vrij

komt en wij alvast op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Heb je

interesse in deze functie? Dan kun je mailen naar Rob die je er alles

over zal vertellen:

voorzitter@ehbo-bergschenhoek.nl

Vacature: Notulist (M/V)
Wij zijn nog steeds opzoek naar een notulist voor onze

bestuursvergaderingen. Tijdens onze altijd gezellige vergaderingen

maakt de notulist een kort verslag van de vergadering met daarin de

besluiten en actiepunten. Heb je interesse of weet je iemand anders

(die geen lid hoeft te zijn van onze vereniging)?

Mail dan naar secretariaat@ehbo-bergschenhoek.nl voor meer

informatie.

TERUGBLIK AVONDVIERDAAGSE

Van 31 mei tot en met 3 juni vond in Lansingerland de 25e

avondvierdaagse plaats. De eerste avond was nog iets wat 

spannend in verband met het afgegeven weeralarm (code geel). 

Het viel gelukkig mee en de hele week is het goed wandelweer 

geweest. Wij hebben geholpen bij kleine incidenten. 

Als dank voor onze jaren lange inzet hebben wij van de

organisatie een gift van € 500,- ontvangen. Hier zijn wij erg blij

mee.
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TOT SLOT 

Namens het bestuur met een vriendelijke groet, 

Suzanne Ruigrok
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 een hele 
fijne zomervakantie en 

graag tot in 
het nieuwe seizoen!


