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Beste leden 

 
Coronavirus. 
Op 12 maart hebben wij jullie geïnformeerd dat onze lesavonden 
en andere activiteiten vanaf genoemde datum gestopt zijn. Dit 
besluit heeft veel teweeg gebracht o.a. voor mensen die de 
cursus Eerste Hulp zouden volgen en onze leden welke nog 
competenties moesten behalen voor de hercertificering op 1 april 
2020. Ook voor de leden die op 1 oktober 2020 moeten 
hercertificeren zorgt dit voor vragen. 
 
Deze pandemie heeft veel teweeg (en nog) gebracht en op het 
moment is het onduidelijk hoe het verder gaat tot 28 april 
gelden nog steeds de genomen maatregelen. En daarna??? 
Zeker is wel dat het v.w.b. de activiteiten van onze EHBOver. 
stoppen. En vanaf september 2020 weer willen opstarten maar 
op het moment is er vooralsnog veel onduidelijk. 
 
Voor de mensen die op 1 oktober moeten hercertificeren en 
tekort aan lessen c.q. competenties hebben organiseren wij op 
16 september 2020 een lesavond. Vanwege de huidige situatie 
kan na het volgen van deze lesavond de hercertificering 
aangevraagd kunnen worden. Indien je wil hercertificeren 
reserveer deze datum in je agenda! Bij twijfel neem contact op 
met info@petrusdonders.nl  
 
Oefening. 
Voor 26 mei 2020 stond een buitenoefening gepland. Wij hebben 
deze nu gepland staan voor 30 september 2020. Meer informatie 
volgt. 
 
Ledenvergadering. 
Op donderdag 16 april 2020 stond onze Ledenvergadering 
gepland. Deze wordt verzet naar donderdag 17 september 2020.  
 
Lezing. 

Op dinsdag 20-10-2020 houden wij weer een lezing. Het thema 
is op dit moment nog niet bekend. 
 
Cursus Diploma Eerste Hulp. 

Maandag 5 oktober 2020 starten (bij voldoende inschrijvingen). 
 
Lesrooster 2020/2021. 

Is gereed en wordt verzonden naar de leden. Verzoek om tijdig 
in te schrijven voor de reanimatie lesavonden.  
 
Deze nieuwsbrief is voorlopig de laatste, de volgende zal medio 
augustus 2020 volgen of eerder als er veranderingen zijn.  
 
Let op jezelf en op elkaar en blijft gezond!  
Tot in september 2020. 
 
Namens het bestuur, 
René Suppers 
Voorzitter EHBOver. Petrus Donders 

Lesavonden  September 2020: 
 

16-09-2020: 
Competentie lesavond – 
hercertificering m.i.v. 1-10-2020 
 
17-09-2020: 
Ledenvergadering 
 
22-09-2020: 
Vergiftiging en bewustzijn letsels 
 
30-09-2020: 
Buitenoefening. Informatie volgt 


