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Het einde van seizoen 2017-2018 nadert zijn einde. De herhalingslessen zijn inmiddels afgerond en
kunnen we terugkijken op een fijn seizoen. Over het algemeen horen we positieve uitingen tijdens de
lesdagen/avonden, dus daar zijn we blij mee en zetten dit voort.
Het bestuur gaat de komende weken afronden voor dit seizoen, maar ook weer voorbereiden voor het
volgende seizoen. Voor de zomervakantie zullen de lesdata voor seizoen 2018-2019 op de website
komen, zodat jullie je weer kunnen inschrijven. Mochten er problemen zijn met het inschrijven van de
lessen, stuur dan een mail naar Demelza (voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl) en zij zal zorgen dat het
geregeld wordt.
Opzeggen lidmaatschap
Ieder jaar hebben we helaas leden die stoppen vanwege diverse redenen. Dit vinden wij natuurlijk
ontzettend jammer!
Denk er dan wel aan om vóór zaterdag 30 juni 2018 je lidmaatschap op te zeggen bij het secretariaat,
Saskia (secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl). Je opzegging is pas verwerkt wanneer je hier een
bevestiging van krijgt.
Let op! Zeg je je lidmaatschap na zaterdag 30 juni 2018 op, worden de kosten van de contributie in
rekening gebracht voor seizoen 2018-2019.
Nieuwe privacywet
Op 25 mei 2018 gaat er een nieuwe wet in die betrekking heeft tot jullie privacy. Als EHBO-vereniging
moeten wij aan bepaalde voorwaarden voldoen omtrent persoonsgegevens te mogen verwerken en
beheren.
Met onze leden en relaties moeten wij een overeenkomst sluiten. Deze is bijgesloten in de bijlage en
zien deze graag getekend retour tijdens de eerstvolgende lessen of je mag het formulier terugsturen
naar Saskia (secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl)
Nieuwe secretaris
Mijn naam is Saskia Lambeek en ik ben sinds 1 jaar lid van de EHBO-Vereniging. Hiervoor ben ik 7 jaar
lid geweest van de EHBO vereniging St Jan. De reden dat ik hier weg ben gegaan, is omdat ik mij niet
meer thuis voelde. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een dochter van 12 jaar en een zoon van 7
jaar. Ik heb 8 jaar geleden mijn EHBO diploma gehaald, omdat ik deze als gastouder zo ongeveer
cadeau gekregen had. Hier voelde ik mij niet prettig bij en wilde graag meer verdieping van de ehbostof. Door ons drukke gezinsleven kan ik niet veel posten bij evenementen en hoop door het bemannen
van het secretariaat mijn steentje aan de vereniging bij te dragen.

Nieuwe instructeur
Op 23 februari jl. heeft Martin samen met zijn drie collega’s zijn
diploma instructeur eerste hulp mogen ontvangen. Wij feliciteren
iedereen die geslaagd is met deze bijzondere prestatie en hoen nog
geruime tijd te kunnen genieten van zijn lessen.
In het nieuwe seizoen zal Martin de nieuwe beginnersgroep
opleiden. Deze cursus start in september op de maandagavond.
Ledenadministratie
Helaas heeft Kristel afscheid moeten nemen van het bestuur dit
i.v.m. prive-omstandigheden. Kristel heeft de afgelopen 2 jaar veel voor de administratie gedaan en
zijn alle gegevens aardig up to date. De werkzaamheden worden door Saskia opgepakt, dus mochten
er vragen of wijzigingen zijn, mogen deze doorgegeven voor aan haar
(secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl).
Wij bedanken Kristel voor haar inzet en zien haar terug tijdens de lessen.
Agenda evenementen
Er zijn nog gaten te vullen bij een aantal evenementen. Kijk er goed naar en stuur Jaimie
(coordinator@ehboblokkerzwaag.nl) als je wilt helpen op een van de evenementen.

HSV (02 – 03 juni)
Za 02 juni 2018
- Dominique van Bruggen
- Nienke Melein
Zo 03 juni 2018
- Dominique van Bruggen
- Saskia van Gool (09:00 – 13:00 uur)
- Adri Verberg (13:00 – 17:00 uur)
Politiezeskamp (04 juni)
Ma 04 juni 2018
- Peter Hollenberg
- Jaimie Dik

Jeugdloop Zwaag (10 juni)
Zo 10 juni 2018
- ???????
- ???????

WestFriezen (02 – 03 juni)
Za 02 juni 2018
- Pascal Riewald
- Jaimie Dik
Zo 03 juni 2018
- Jaimie Dik
- ???????
3e Ella Arendse Jeugdtoernooi (09 – 10 juni)
Za 09 juni 2018
- Marianne Sabel
- Pascal Riewald
- ???????
(leuk evenement voor beginners, gehele dag
ivm samen reizen)
Zo 10 juni 2018
- Marianne Sabel
- Jaimie Dik
- Martin Bronkhorst
- ???????
(leuk evenement voor beginners, gehele dag
ivm samen reizen)

AV Hollandia (23 juni)
Za 23 juni 2018
- Dominique van Diepen
- Nienke Melein

Avondvierdaagse (11-14 juni)
Hier zijn er al via datumprikker een behoorlijk
aantal aanmeldingen, echter zoeken wij
voornamelijk voor de dinsdag en de woensdag
nog een aantal mensen. Ook voor een beetje
variatie in de mensen die staan.

Beachvolleybal Roode Steen (29, 30, 1 juni/juli)
Graag nog extra mensen voor de vrijdag
Voorlopige planning
Vr 29 juni 2018
- Jaimie Dik
- Ginny Chow (tot 18:00 uur)
- Mariëtte vd Munnik (vanaf 18:00 indien
mogelijk)
Za 30 juni 2018
- Nienke Melein
- Ronald Oerlemans
Zo 01 juli 2018
- Adri Verberg
- Leo de Boer
Verder staan er in het jaar de volgende evenementen gepland:
-

-

-

-

Atletiek (verder ingepland via rooster datumprikker)
13-07-2018: (Baan) Baancircuitwedstrijd van 18:00 - 21:00 uur
01-09-2018: (Baan) Gerrit Vos Bokaal van 11:00 - 17:00 uur
30-09-2018: (Baan) Clubdag van 11:00 - 17:00 uur
28-10-2018: (Cross) Parkcross van 09:00 tot 17:00 uur
Venhuizen Open Air Festival (14 & 15 juli)
Let op 2 mensen noodzakelijk met aantekening Drank & Drugs, Datumprikker gaat binnenkort
online
Diverse Evenementen Edith Hartog, Datumprikker gaat binnenkort online
08 augustus, 10:00 - 16:00, Ponydag: 2 personen
22 augustus, 10:00 - 16:00, Clowntjesdag: 2 personen
29 augustus, 10:00 - 16:00, Dag van het Paard: 2 personen
17 november, 10:00 - 14:00, Intocht van Sint Nicolaas: 4 personen
Hemmeromloop (26 augustus)
Aantal hulpverleners noodzakelijk: 4, Datumprikker gaat binnenkort online
Mogelijk Promotioneel - dus geen EHBO dienst leveren: Nationale Hulpverlenersdag 30
september 2018

Hierover komen nog datumprikkers, maar mocht er een evenement tussen zitten waarbij je wilt
posten? Geef dit aan bij Jaimie (coordinator@ehboblokkerzwaag.nl)

Rabobank sponsoring
STEUN EHBO vereniging Blokker-Zwaag MET DE RABO CLUBKAS
CAMPAGNE!
Bent u ook lid van de Rabobank? Dan kunt u van dinsdag 8 mei t/m
maandag 28 mei 5 stemmen uitbrengen over verschillende
deelnemende verenigingen uit West-Friesland.
U mag maximaal 2 stemmen per vereniging uitbrengen. Deze stemmen
leveren de vereniging geld op.
Dus breng ook uw stem uit aan onze vereniging, zodat wij onze
instructeurs blij kunnen maken met een nieuwe verbandkoffer en
aanvullende materialen voor de lessen.
En als u 2 stemmen heeft uitgebracht, heeft u nog 3 andere stemmen
over voor een andere vereniging bij ons in de buurt.
Alle info is hier te vinden:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/west-friesland/verdien-geld-voor-uw-club-rabobankclubkascampagne/
Alvast bedankt voor je stem!

Dorpsveiling Zwaag
Ook dit jaar doen wij als vereniging weer
mee met de dorpsveiling van Zwaag. Dankzij
de vorige editie hebben wij 2
reanimatiepoppen kunnen aanschaffen.
Deze poppen worden dan ook veelvuldig
gebruikt tijdens onze cursussen.
We hopen met de komende veiling een
EHBO-tent voor tijdens de evenementen te
kunnen
aanschaffen,
zodat
onze
slachtoffers, die wij behandelen bij de post,
een stuk privacy krijgen. Ook willen we onze
communicatie onderling tijdens evenementen verbeteren door een set portofoons aan te schaffen.
Bij de start van het seizoen zullen we jullie meer informeren over de veiling, want we zullen de hulp
van onze leden nodig hebben. Op zaterdag 27 oktober is de dorpsveiling! Wie er mee doen? Lees het
hier http://dorpsveilingzwaag.nl/Deelnemers.html

Automatische incasso
Vanaf seizoen 2019-2020 willen wij de contributie via automatische incasso gaan innen. De afgelopen
jaren hebben wij veel tijd moeten spenderen aan een aantal leden die niet op tijd betalen, ook niet na
meerdere herinneringen en extra kosten. Gelukkig wordt het merendeel op tijd betaald of er wordt
een regeling met de penningmeester getroffen.
Om het ons nog makkelijker te maken, en jullie ook, willen we overgaan op automatische incasso.
Komend seizoen zullen wij jullie allen een machtigingsformulier geven tijdens de lessen.

