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We zitten in de laatste week van de vakantie en langzaamaan starten we alles weer op. In deze
nieuwsbrief het nieuws over he komende seizoen.
Inschrijven lessen
Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor de lessen van komend seizoen. De eerste les van dit
seizoen is aankomende dinsdag 4 september en daarvoor zijn er nog genoeg plekken vrij. Mocht je
moeite hebben met het inschrijven? Achter deze nieuwsbrief zit een bijlage die stap voor stap laat zien
hoe je je kunt inschrijven. Mocht je daarna nog problemen hebben met inschrijven? Neem dan contact
op met Demelza via voorzitter@ehboblokkerzwaag.nl
Competentie
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar competentie. Door bij iedere les
aanwezig te zijn en tijdens deze lessen te laten zien wat je kunt, zal je, mits dit volgens de richtlijnen
gebeurd volgens het Oranje Kruis, competent worden verklaard door de instructeurs.
Zijn er omstandigheden waardoor je één of meerdere lessen niet aanwezig kunt zijn? Neem dan
contact op met de instructeurs (instructeur@ehboblokkerzwaag.nl). Samen is er dan een mogelijkheid
om tot een oplossing te komen.
Jaarlijkse ledenvergadering
Op dinsdag 24 september zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering
kijken we terug op het seizoen 2017-2018 en worden o.a. de jubilarissen naar voren geroepen. De
vergadering vindt plaats op de Wingerd en we starten om 19:30 uur.
Wij vragen jullie om je ook voor deze avond even in te schrijven via de website, zodat wij hier met
spullen klaarzetten rekening mee kunnen houden en zien jullie graag op deze avond verschijnen!
Beginnersopleiding
Aankomende maandag gaan wij van start met de beginnersopleiding. Deze
opleiding wordt gegeven op de maandagavond en zal worden verzorgd
door onze nieuwe instructeur Martin Bronkhorst.
Er zijn nog plekjes vrij, dus kent u iemand die de opleiding wilt volgen? Laat
hem of haar inschrijven via secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl
Contributie
De contributie voor dit jaar bedraagt € 42,50. De betaling zal net zo verlopen als het vorige seizoen:
Zelf het bedrag overmaken op de rekening van de vereniging. Na ontvangst kan er op verzoek een
factuur aangevraagd worden via penningmeester@ehboblokkerzwaag.nl
We vragen jullie om vóór 18 september de betaling te hebben voldaan. Leden die niet betaald hebben
zullen een herinnering krijgen. We hopen natuurlijk dat we geen herinneringen hoeven te sturen dit
jaar.
Rekeningnnummer: NL85 RABO 0100 9858 07 ten name van E.H.B.O. Afdeling Zwaag.
Graag hierbij vermelden: “Contributie 2018 – 2019” en je naam.

Bijlage: Inschrijven lessen

Klik op login op de hoofdpagina

Login met je gebruikersnaam en wachtwoord en los de som op, klik vervolgens op inloggen

Na inloggen kom je op dit zogenoemde “Dashboard”, geen stress, klik linksboven op EHBO vereniging Blokker Zwaag en je keert weer terug naar de website

Op de website klik je op “Lessen” – “Inschrijven lessen” en dan krijg je een overzicht van de lesdata te zien. Klik op een van de lessen om de details te zien en
om je eventueel in te kunnen scrhijven.

Indien je een les geselecteerd hebt krijg je dit scherm te zien. Hierin kun je zien wat de les inhoudt en eventueel kun je er nog een opmerking plaatsen (denk
aan ik ben wat later of ik moet wat eerder weg). Hierna klik je het selectievakje aan en verstuur je de inschrijving. Na inschrijving krijg je een mail, na
goedkeuring ontvang je nogmaals een mail. Mocht je onverwachts moeten afmelden geef dit dan aan bij de instructeurs via:
instructeur@ehboblokkerzwaag.nl

