
Nieuwsbrief augustus 
 
De vakantie is nog volop aan de gang, maar het duurt niet lang meer of het EHBO-seizoen gaat weer 
van start. We hopen dat iedereen van zijn vakantie geniet of heeft genoten.  
In deze nieuwsbrief een paar onderwerpen, zoals de ledenvergadering en de lessen.  
 
Lessen seizoen 2017-2018 
Op de website kunt u onder lessen en dan lesdata de dagen vinden waarop de lessen worden gegeven. 
Als jullie naar de site gaan, kunnen jullie je ook weer inschrijven. We kunnen niet vaak genoeg herhalen 
dat het belangrijk is om je aan te melden. Zo hebben wij inzicht in hoeveel mensen er komen en 
daaraan het aantal instructeurs koppelen. Mocht u zich hebben ingeschreven en u kunt toch niet, dan 
vragen wij u om de les te annuleren en opnieuw in te schrijven bij een andere les. Bent u ziek? Dan 
kunt u zich op drie manieren afmelden: via het inschrijf systeem, via instructeur@ehboblokkerzwaag.nl 
of u kunt bellen/appen naar Demelza (0651164299). Zij geeft het dan door aan de instructeurs. 
 
Heeft u vragen over het in-en uitschrijven? Stuur dan een mail naar voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl  

Gevorderden lessen seizoen 2017 - 2018 
Les Dinsdag Woensdag Zaterdag 

1 ) 5 september 20 september 23 september,  
14 oktober of  
9 december (zelf lunch mee) 

2 ) 3 oktober 11 oktober 
3 ) 7 november 15 november 
4 ) 9 januari 17 januari 27 januari, 

17 februari  
of 24 maart (zelf lunch mee) 

5 ) 6 februari 14 februari 
6 ) 6  maart 14 maart 

 
• Les 1: Reanimatie nieuwe richtlijnen + PBLS 
• Les 2: Verbandleer 
• Les 3: Vervoerstechnieken 
• Les 4: Epilepsie + Koortsstuip 
• Les 5: Lotusles 
• Les 6: Reanimatie met hindernissen + Letsel indicatie 

 
Lestijden: 

• Doordeweekse avond:    19:45 – 21:45 uur 
• Zaterdag overdag:          09:30 – 16:00 uur 

 
Algemene ledenvergadering  
De afgelopen maanden heeft het bestuur zich gericht op meer structuur aanbrengen en het up to date 
krijgen van de statuten en huishoudelijk reglement. Deze twee documenten geven veel duidelijkheid 
over hoe de vereniging functioneert en wat er van alle partijen binnen de vereniging wordt verwacht. 
In de komende ledenvergadering vragen wij goedkeuring voor beide documenten. Deze zijn ook 
verzonden met de uitnodiging voor de ledenvergadering. Lees deze documenten door, zodat u op de 
vergadering weet waarvoor u gaat stemmen. Ook voor de vergadering vragen wij om u in te schrijven, 
dit in verband met de inkopen. 
Voorafgaand aan de vergadering hebben wij een gastspreker. Dit zal dit jaar Mark Waterman zijn. Hij 
is voorzitter van KNV EHBO district Noord-Holland. Hij zal meer vertellen over de KNV EHBO en 
natuurlijk bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.  
 

https://www.ehboblokkerzwaag.nl/lesdata/
https://www.ehboblokkerzwaag.nl/lessen/
mailto:instructeur@ehboblokkerzwaag.nl
mailto:voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl
https://twitter.com/knvblokkerzwaag
https://www.facebook.com/ehboblokkerzwaag/
https://www.linkedin.com/company-beta/18190508/
https://www.instagram.com/knvblokkerzwaag/


Beginnerscursus 
In november starten we weer met de beginnerscursus. De cursus zal gegeven worden op de zaterdag. 
Dat betekent dat er 4 lessen zullen zijn en de laatste les ook het examen. Er zijn al een aantal cursisten 
die zich hebben opgegeven, maar weet u ook nog mensen die hun EHBO-diploma willen halen? Dan 
kunnen ze zich opgeven via ledenadministratie@ehboblokkerzwaag.nl 
  

Beginners lessen najaar 2017 
Les Datum 

1 ) Zaterdag 04 november 2017; 09:30 – 16:00 uur 
2 ) Zaterdag 11 november 2017; 09:30 – 16:00 uur 
3 ) Zaterdag 18 november 2017; 09:30 – 16:00 uur 
4 ) +examen  Zaterdag 25 november 2017; 09:30 – 16:00 uur 

 

Nog even in het kort 
In het afgelopen jaar hebben wij opgemerkt dat er toch nog best wel wat leden zijn die het betalen 
van de contributie of het betalen van bijvoorbeeld de boekjes zo lang mogelijk proberen uit te stellen. 
Hierdoor moeten onze penningmeester en een aantal andere bestuursleden een hoop extra tijd steken 
om hier achteraan te gaan. Daarom is er door het bestuur besloten dat er vanaf eind oktober vóór 
lesaanvang aan alle (achterstallige) contributiebetalingen moeten zijn voldaan om aan de les deel te 
nemen. Echter zal er voor mensen die nog overige betalingen hebben open staan dit vanaf de eerste 
les gelden. Betalen kan vooraf door overboeking, of op de lesavond zelf contant en met pin aan één 
van de bestuursleden. Mocht u door omstandigheden toch wat willen regelen qua betalingen, kunt u 
de penningmeester contacten of er mogelijkheden hiervoor getroffen kunnen worden.   
 
Hieronder nog een kort overzicht over de taken van het bestuur 
Voorzitter: Demelza Olijve (voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl). U kunt bij Demelza terecht voor 
algemene vragen en voor het in- en uitschrijven voor een les. 

Secretariaat: Henriette Wit (secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl). Henriette is het correspondentie-
adres van onze vereniging. U kunt bij haar terecht voor algemene vragen.  

Penningmeester: Adri Verberg (penningmeester@ehboblokkerzwaag.nl). Adri is onze financiële man. 
Hij regelt de facturen, boekhouding en contributie. Heeft u vragen hierover dan kunt u bij Adri terecht. 

Coördinator: Jaimie Dik (coordinator@ehboblokkerzwaag.nl). Als er evenementen zijn, komen de 
aanvragen bij Jaimie binnen. Hij gaat op zoek naar leden die dan willen posten bij dat evenement. 
Heeft u vragen over evenementen of posten, kunt u bij Jaimie aankloppen. 

Ledenadministratie: Kristel Brouwer (ledenadministratie@ehboblokkerzwaag.nl). Kristel houdt alle 
gegevens van onze leden bij. Zijn er wijzigingen, bijv. Verhuizing, geef deze dan zo snel mogelijk door 
aan Kristel. Ook kunt u bij haar terecht voor vragen over cursussen. 

Instructeurs: onze instructeurs verzorgen ieder jaar weer onze lessen. Hebben jullie inhoudelijke 
vragen over bepaalde onderwerpen die in de les zijn behandeld? Dan kunt u mailen naar onze 
instructeurs. Ook afmeldingen kunnen daarnaartoe gemaild worden. Zij hebben een algemeen 
mailadres: instructeur@ehboblokkerzwaag.nl  
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Wanneer u een van ons mailt, proberen wij altijd zo snel mogelijk te antwoorden. Dit zal misschien 
niet altijd meteen gebeuren. Zijn er dringende zaken, dan kunt u ons bellen. Onze telefoonnummers 
staan vermeld in onze mailtjes (onderaan bij onze naam).  

Tot zover deze nieuwsbrief! Wij zien u graag weer tijdens de lessen en/of tijdens de jaarvergadering!  
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