Nieuwsbrief (maart 2017)
Beste leden,
Voor het komende jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd betreffende het bestuur van onze
vereniging. Deze wijzigingen zijn definitief geworden tijdens de ledenvergadering van 27 september
jongstleden. In het kort komt het erop neer dat, op onze penningmeester Adri na, het gehele bestuur
een verandering heeft doorgemaakt en er vanaf heden sprake is van een nieuwe voorzitter, nieuw
secretariaat en een nieuwe coördinator. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met twee extra functies,
namelijk: Materiaalbeheer en Ledenadministratie. Omdat niet alle leden aanwezig waren bij de
algemene ledenvergadering en toen ook nog niet alle functies vervuld waren, zullen wij ons als bestuur
hierbij kort even voorstellen:
Voorzitter
Ik ben Demelza de Kuijper-Olijve en sinds kort voorzitter
van deze gezellige vereniging. Een taak binnen het
bestuur is voor mij niet nieuw, want hiervoor was ik de
coördinator. Nu voor mij een nieuwe uitdaging: het
voorzitterschap!
In 2007 ben ik in Zwaag komen wonen en ik woon hier
met veel plezier. Ik woon hier samen met mijn man Eric
en mijn dochtertje Lieve.
In het dagelijkse leven sta ik vier dagen voor de klas. Ik
geef les in Hoorn op IBS Elif en dit doe ik in groep 6/7.
Naast dat ik mij inzet voor deze vereniging, maak ik ook
graag muziek. Dit doe ik bij St. Caecilia in Zwaag.

Demelza de Kuijper-Olijve
voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl
Je kunt bij Demelza terecht voor vragen
over het inschrijven van de lessen. En
natuurlijk voor andere vragen die leven bij
de leden. Dit zijn vragen die je niet bij de Samen met het nieuwe bestuur wil ik ervoor blijven
andere bestuursleden of instructeurs kunt zorgen dat we een gezellige en toegankelijke vereniging
vragen.
blijven. Daarnaast willen we EHBO ook meer gaan
promoten, zodat nog meer mensen weten hoe ze andere
mensen hulpverlening kunnen bieden.
Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie mij altijd
mailen of even aanspreken tijdens een van de
cursusmomenten.

Penningmeester

Adri Verberg
penningmeester@ehboblokkerzwaag.nl
Boekhouding, facturen en contributie

Sinds een paar weken ben ik officieel met pensioen
gegaan, getrouwd, dochter en zoon, beiden wonen op
zichzelf en doen het goed. Verder heb ik tijd over en
doe onder andere penningmeesteractiviteiten voor
EHBO. Ik vind dit leuk om te doen en ook om meer
leden te leren kennen dan alleen lidmaatschap.
Ik ben bijna doof geboren, heb vooral gezonde benen
en doe lekker veel aan badmintonnen,
badmintontrainingen geven en stijldansen.
p.s. Doe mij een groot plezier en toon sportief
betalingsgedrag J
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Secretariaat

Henriette Wit
secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl
Je kunt bij Henriette terecht voor de
algemene vragen.

Hallo, ik ben Henriëtte Wit en ik ben in 1959 geboren in
Blokker.
Ik heb op diverse plekken in West-Friesland gewoond en
nu al weer 9 jaar woonachtig in Zwaag.
Ik ben werkzaam in de Thuiszorg in Purmerend en
omgeving wat ik 5 tot 6 ochtenden in de week doe.
Verbandleer komt en kwam tijdens mijn zorgopleiding
te kort voor waardoor ik mijn kennis via de EHBO heb
uitgebreid. Doordat ik door privé dingen niet kan posten
op dit moment dacht ik laat ik iets anders voor mijn
vereniging doen. Ik hoop dat we een goede
samenwerking krijgen en dat we er een goed lopende
vereniging van maken en houden.

Ledenadministratie

Kristel Brouwer
ledenadministratie@ehboblokkerzwaag.nl
Je kunt bij Kristel terecht voor
aanmeldingen beginnerscursus, nieuwe
leden en uitschrijven lidmaatschap.

Mijn naam is Kristel Brouwer en ik ben inmiddels 6 jaar
lid van de EHBO-Vereniging. Ik ben getrouwd en heb
twee kinderen, een zoon van 19 jaar en een dochter van
17 jaar. We wonen in de wijk Nieuwe Steen in Hoorn.
Sinds 2009 heb ik een eigen Natuurgeneeskundige
Gezondheidspraktijk met de naam ‘Energeia’ wat
levensenergie betekent. Voor mijn praktijk is het
verplicht om een EHBO-diploma te hebben en zodoende
kwam ik terecht bij de EHBO Blokker Zwaag. Ik ben er
inmiddels wel achter dat ik het posten af en toe wel leuk
vind, maar er geen groot liefhebber van ben. Door de
ledenadministratie van de vereniging bij te houden draag
ik ook mijn steentje bij en dat voelt goed.

Coördinator

Jaimie Dik
coordinator@ehboblokkerzwaag.nl
Jaimie is contactpersoon voor de
organisatoren van evenementen. Hij regelt
ook de posters en deelt deze in.

Mijn naam is Jaimie Dik, ik ben 22 jaar en studeer
orthopedische technologie in Eindhoven. Ik ben ooit
EHBO gaan doen omdat ik niet machteloos wilde staan
wanneer er een ongeval of iets dergelijks gebeurt en dit
is inmiddels een klein beetje een uit de hand gelopen
hobby geworden. Ik sta met enige regelmaat bij de
vereniging zelf te posten, maar kom ook regelmatig op
grotere evenementen van andere organisaties om daar
te helpen als hulpverlener.
Naar aanleiding van de ervaring die ik heb opgedaan bij
verschillende andere organisaties zal ik als coördinator
een aantal wijzigingen aanbrengen op de manier zoals
wij hiervoor altijd gepost hebben. Dit zal voor enkele
leden wennen zijn, maar zal uiteindelijk alleen maar ten
goede komen van de hulpverlening.
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Materiaalbeheer

Dominique van Diepen
materiaalbeheer@ehboblokkerzwaag.nl
Dominique werkt nauw samen met de
coördinator. Zij beheert alle materialen die
met het posten te maken hebben, zoals de
EHBO-tassen, kleding en de voorraad.
D
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Ander nieuws:
-

-

-

We naderen het einde van het seizoen. Aankomende zaterdag, 25 maart, is de laatste lesdag.
Moet u dus nog lessen inhalen, dan heeft u nu nog een kans. Wanneer u niet voldoende
aanwezig bent geweest, zonder enig overleg met bestuur en instructeurs, zou kunnen
betekenen dat u niet competentie wordt bevonden. Vanuit het Oranje Kruis kunnen er
controles uitgevoerd worden naar de competentie van de leden.
Er zijn nog 14 plekken vrij voor deze dag. De lesdag start om 9.45u en eindigt rond 16u.
Opzeggen lidmaatschap: Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dan vinden wij dit natuurlijk
ontzettend jammer, maar denkt u eraan dat u dit vóór 30 juni doorgeeft aan Kristel
(ledenadministratie@ehboblokkerzwaag.nl)?
Nieuwe richtlijnen:
Het Oranje Kruis heeft nieuwe richtlijnen en daarbij ook een nieuw boekje. Een aantal leden
hebben al het nieuwe boekje van het Oranje Kruis, maar er zijn misschien nog wel leden die
een boekje willen. Er is keuze uit twee verschillende boekjes:
1. Oranje Kruis: 27,50 euro à De teksten worden aangevuld met filmpjes, die je d.m.v. een
icoon op je smartphone kunt bekijken.
2. Eerste hulp verlenen: 18,50 euro à Dit is de vernieuwde versie van de boeken die wij ook
normaal hadden. Is een uitgaven van KNV EHBO Nederland.
Er is al eerder een mail rondgegaan met wie een nieuw boekje wilde. Op dat moment was de
uitgaven van KNV EHBO er nog niet. Graag aan Demelza (voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl)
doorgeven welk boekje u wilt. Dan ligt het boekje aan het begin van het nieuwe seizoen klaar.
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