VOORWOORD
We zijn al bijna weer aan het eind van het voorjaarsprogramma 2016. Maar voordat we dat afsluiten
willen we graag nog een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Lid zijn van een EHBO vereniging
is niet alleen vanwege de verplichting van je werk of sportvereniging. Het dient ook een
maatschappelijk doel. We willen graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen in het belang
hiervan.
Gefeliciteerd!
Wij feliciteren alle geslaagde cursisten van het afgelopen seizoen. En we heten ze van
harte welkom bij onze vereniging. Helaas, niet iedere cursist heeft een diploma
behaald. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Cursisten die nog geen diploma hebben
kunnen evengoed lid worden van de vereniging en op een later tijdstip een (her)
examen doen.

Jaarlijkse ledenvergadering

Herhaalde oproep opleiding tot EHBO
instructeur
Er is dringend behoefte aan bekwame EHBO
instructeurs. Ben je in het bezit van het
Diploma Eerste Hulp en lijkt het je leuk om
die kennis en vaardigheden aan anderen over
te dragen? Dan is de opleiding Instructeur
Eerste Hulp misschien iets voor jou.
EHBO vereniging Duivendrecht biedt de
mogelijkheid om deze opleiding onder
bepaalde voorwaarden financieel aantrekkelijk
te volgen. Interesse? Vraag naar de
mogelijkheden.
Ga naar: www.ehbo-duivendrecht.nl en
vul het contactformulier in.

Om de geldigheid van het EHBO diploma te
behouden moet elke diplomahouder voldoen
aan een aantal vaardigheden. Tot voor kort
werd daar wat gemakkelijk mee omgegaan.
We zien het aantal bezoekers op de
herhalingslessen helaas dalen. We willen
iedereen aanmoedigen de herhalingslessen
vaker te bezoeken. Het beleid voor het
vaststellen van je vaardigheden wordt
strenger. Dat is natuurlijk niet zo heel gek. We
vergeten snel….. En, je moet het wel echt
kunnen!

www.ehbo-duivendrecht.nl

Op maandag 4 aprl 2016 wordt de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. De vergadering wordt
vooraf gegaan van een les op de eerste helft van de
avond.
Het bestuur stelt het enorm op prijs dat zoveel
mogelijk leden de vergadering bijwonen. Er worden
immers beslissingen genomen die de vereniging
aangaan waar jij lid van bent. Aangezien de opkomst
over het algemeen erg laag is moedigen wij allen aan
de vergadering bij te wonen!

Contributie
Er staan nog een aantal facturen open.
Wij willen dan ook vriendelijk
verzoeken de contributie nu over te
maken. Zonder contributie kan de
vereniging de kosten niet betalen.
Maar ook jouw diplomaverlenging niet
herhalen……….
Het kan natuurlijk zijn dat het aan je
aandacht is ontglipt. En misschien ben
je de factuur wel kwijt. Dan kun je ons
even mailen of vragen. Wij sturen de
gegevens wederom toe, dan kun je
alsnog betalen. Dankjewel alvast voor
de medewewerking.
Heb jij nog iets meegemaakt wat je graag met
anderen wilt delen? Mail dan naar:
nieuwsbrief@ehbo-duivendrecht.nl
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