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Van de voorzitter

2022 is voor onze vereniging best een turbulent jaar 

geworden.

Allereerst hadden we nog steeds te maken met Corona. Dat 

leek op zijn retour, dus wij gingen onze lessen weer 

plannen. Helaas bleek Corona toch nog niet verdwenen te 

zijn en moesten we alle plannen en planningen weer laten 

vallen. Met veel creativiteit hebben we toch nog lessen 

kunnen geven, hoewel dat soms in schriftelijke vorm was. 

De laatste maanden na de zomervakantie hebben we 

gelukkig wel de Reanimatielessen weer kunnen oppakken. 

Veel werk zat hier aan vast voor onze penningmeester, die 

moest bijhouden wie er wel of niet betaald had en wie 

daarvan wel of niet de training had gevolgd of slechts 

gedeeltelijk hadden gevolgd. Een compliment aan onze 

penningmeester die deze ingewikkelde administratie prima 

heeft bijgehouden, zodat er geen misverstanden over 

konden ontstaan.

De gewone EHBO herhalingen hebben we dit jaar 

schriftelijk gedaan, de laatste opgave hebben jullie kort 

geleden ontvangen.

Omdat Corona nu toch echt op zijn retour lijkt te zijn, 

gaan wij er van uit dat we in 2023 weer ons normale 

lesritme kunnen oppakken. Dat wil zeggen, in het eerste 

half jaar de reguliere EHBO herhaling in fysieke vorm en in 

het tweede half jaar de EHAK en de Reanimatie ook in 

fysieke vorm.

Bijzondere aandacht vraag ik voor de praktijkles die vanaf 

2023 verplicht is voor alle leden.

Hiermee hopen we 3 moeizame jaren met Corona te 

kunnen afsluiten en weer over te kunnen aan op de orde 

van de dag.

Gelukkig zijn wij als vereniging de Corona periode goed 

doorgekomen en zijn we buiten de moeilijkheden bij het 

plannen van de lessen, niet tegen hele grote problemen 

aangelopen.
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NIEUWS VANUIT HET BESTUUR - VERVOLG

Herhalingslessen 2023

Met de kaderinstructeurs zijn we aan het kijken naar de data voor de herhalingslessen in 2023. We

gaan er vanuit dat deze lessen weer gewoon fysiek gegeven kunnen worden.

Praktijk 2023

Tijdens de ALV van 2022 is besloten dat vanaf 2023 iedereen behalve de herhalingslessen ook

minimaal 1x aanwezig is bij een evenement. Dit is voor iedereen een mooie en goede oefening van

het geleerde in de praktijk.

Contributie 2023

Zoals gebruikelijk ontvangen jullie in de 1e week van januari een mail van de penningmeester met

de factuur voor de contributie. Op de factuur staan dit jaar een 3-tal fictieve cursusdata. Dit omdat

sommige leden voor hun verzekering cursusdata nodig hebben. Deze data zijn dan ook niet de data

voor de herhalingslessen.

Volg ons op social media: 

ehbo.bergschenhoek

NIEUWSBRIEF
KNV EHBO BERGSCHENHOEK

DECEMBER 2022

Ander probleem dit jaar was dat onze secretaris Jeffrey ging verhuizen naar buiten de gemeente. 

Wij prezen ons gelukkig dat we op de ALV een nieuwe Secretaris konden voorstellen, Suzanne 

Ruigrok. Helaas heeft Suzanne onlangs door persoonlijke omstandigheden haar functie neer moeten 

leggen, waardoor er nu opnieuw een vacature is ontstaan

De invulling van de vacature hebben wij voortuit geschoven naar de ALV van maart 2023. Tot die 

tijd vangen we dit binnen het bestuur op, waarbij Marjanne van Paassen als Secretaris a.i. het 

aanspreekpunt zal zijn. 

Andere bestuursfunctie die dan zal moeten worden ingevuld is die van voorzitter. Hoewel we al 2 

jaar op zoek zijn naar een kandidaat voor deze functie hebben we die nog niet gevonden.

Kortom, ik hoop dat 2023 het jaar gaat worden waarin we alle activiteiten zoals gebruikelijk kunnen 

gaan oppakken en dat ook nog eens met een voltallig bestuur, dus met nieuwe Voorzitter en nieuwe 

Secretaris.

Rest mij nog om iedereen een goede maand December, hele fijne Kerstdagen en goed nieuw jaar 

toe te wensen. Zie jullie in 2023 graag weer terug op onze vereniging en hoop dat we gezamenlijk 

de vereniging levend kunnen houden, daar hebben we iedereen voor nodig.

Rob Westerveld

Voorzitter

OVERIGE BESTUURSZAKEN
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ALV

Onze jaarlijkse Algemene 

ledenvergadering is op maandag 

13 maart. 

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. Op

dit moment hebben we nog steeds geen vervang(st)er gevonden

voor Rob.

Vanwege privé omstandigheden heeft Suzanne begin november

haar taak als secretaris neergelegd. We zijn daarom ook

dringend op zoek naar een nieuwe secretaris.

Wie van de leden neemt één van deze

bestuurstaken op zich???

EVENEMENTEN

EVENEMENTENKALENDER

Lansingerland Run 2023

zondag 19 februari

09:00 – 16:00 uur

Avond4Daagse

23 mei t/m 26 mei 2023

Marathon Barendrecht 2023

Zondag 15 oktober
Het afgelopen jaar hebben we weer een paar mooie evenementen 

mogen faciliteren. Uiteraard waren dit onze vaste evenementen 

zoals Dirty Hill, de Avondvierdaagse, Jodocus, Koningsdag op 2 

locaties en de Veteranendag. Ook een paar nieuwe evenementen, 

zoals Bruisend Bergschenhoek. Helaas hebben we moeten stoppen 

met Doto, de turnwedstrijden. Reden hiervoor was, dat er te 

weinig mensen zich als vrijwilligers hebben aangemeld. Gelukkig 

heeft Berkel en Rodenrijs het van ons overgenomen. 

Een groot succes was de Halve Mararthon Barendrecht en de 

LansingerlandRun. Beide evenementen hebben we kunnen lopen 

met veel geel/blauw van verschillende EHBO afdelingen. Het 

komende jaar zullen we weer aanwezig zijn bij de 

LansingerlandRun op 19 februari 2023. En ook de Halve Marathon 

Barendrecht, wordt een hele Marathon op 15 oktober 2023.

Wij willen iedereen stimuleren om bij een evenement mee te 

draaien, voor het opdoen van de nodige ervaring. 

JEUGD EHBO

Ook dit jaar voorbij gevlogen, de corona maatregelen van begin dit jaar naar nu alles weer een beetje 

normaal ..

Langzaam aan probeert het bestuur weer alles in te plannen zoals we gewend waren. Zo ga ik proberen 

via workshop Jeugd EHBO nieuwe stijl deze aan scholen te verzorgen. Dit is een hele uitdaging omdat ik 

best wat extra handjes nodig heb. Dus daar mijn vraag: 

zijn er leden die op vrijdagochtend in januari / februari 3x ons zouden willen helpen op een school.

Dit gebeurd klassikaal en in kleine groepjes. Jullie hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Opgeven kan bij Linda of via het secretariaat.

JEUGD EHBO

Januari / februari 2023 



RABO CLUBSUPPORT

Dit jaar hebben wij van de

Rabobank weer een cheque

mogen ontvangen van

€ 612,08. Door Henk zal

gekeken worden wat de

mogelijkheden zijn voor een

damestorso op onze

reanimatiepop.

Iedereen bedankt voor het

stemmen!

Namens het bestuur met een vriendelijke groet, 

Marjanne van Paassen - Kamer

Secretaris a.i.

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 2023.


