Alle theoretische onderwerpen zijn dit cursusjaar al aan de orde geweest.
Er zijn nog twee bijeenkomsten gepland voor dit voorjaar. Afhankelijk van de situatie met de
pandemie hopen we na de zomer de praktijklessen weer op te kunnen pakken.

29 maart 2021 - 19:30 uur
De les op 29 maart zal worden gebruikt om input
van de leden te behandelen.
Heb jij een vraag over een specifiek onderwerp?
Dan is dit de gelegenheid om die te stellen. Of
heb je misschien iets meegemaakt op gebied
van EHBO en wil je dat delen?
Dat kan ook interessant voor de anderen zijn.
Denk er even over na, dan kan het een
enerverende les worden. Het is niet de bedoeling
er een lange avond van te maken, we willen het
maximaal een uur laten duren.
Beide bijeenkomsten zullen, zoals we nu gewend
zijn, via zoom worden gehouden.
Je kunt met de gebruikelijke link inloggen vanaf
19:15 uur. De secretaris zal jullie ter herinnering
de link nog mailen een dag voor de bijeenkomst.

Kopje thee?
Voorzichtig! Dit kan er gebeuren als je een kop
hete thee over je voet krijgt.

Jaarvergadering
19 april 2021 - 19:30 uur
Vooraf aan de jaarvergadering zal er
nog een korte les in de vorm van een
spel of iets dergelijks worden gedaan.
Uiteraard in het kader van de EHBO. We
willen iedereen aanmoedigen de
jaarvergadering bij te wonen, ook als je
alle lessen al gevolgd hebt.
Omdat we een vereniging zijn moeten
we een jaarvergadering houden volgens
de statuten. Het bestuur is verplicht een
aantal te nemen beslissingen aan de
leden voor te leggen, die er dan over
mogen stemmen. In verband met de
pandemie zal de vereniging bijvoorbeeld
extra voorzieningen moeten treffen om
de veiligheid van de cursisten te
waarborgen. Het is dan fijn dat de leden
meedenken en meestemmen over de uit
te geven gelden die daarvoor nodig zijn.
Tevens is het bestuur verplicht
verantwoording af te leggen over het
beleid en de financiën.
We zien dan ook graag uit naar jullie
komst.

Een kop thee van 100°C over de voet. En dit was het resultaat.
Het kan je zomaar overkomen. Even aandacht ergens anders, je
grijpt mis en het stroomt over je heen.
Een wond als deze heeft lange tijd nodig om te genezen en is heel
pijnlijk. De dame in kwestie moest drie weken lang dagelijks naar
de wondzorg om de wond te laten behandelen.
Wat zou jij als EHBO’er doen als je hier mee wordt
geconfronteerd? Een mooi onderwerp, input voor 29 maart.
We kunnen er alvast over nadenken.
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