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Beste leden 

 

Sinds de laatste nieuwsbrief in september hebben er in de afgelopen periode nogal wat wijzigingen 
plaatsgevonden. In september hebben we een lesavond gedraaid volgens de regels tijdens het Corona virus. 
Natuurlijk werden we soms verrast maar over het algemeen verliep de les goed.  
Ook in september de Ledenvergadering gehouden. De opkomst viel toch tegen ondanks dat er ruimte was 
voor 24 leden in ieder geval we hebben niemand hoeven teleur te stellen.  

 
Ledenvergadering. 

Tijdens de Ledenvergadering hebben we drie jubilarissen gehad; 
Dhr. Boons 50 jaar lid sinds 1-1-1970; Dhr. Lurings 50 jaar lid sinds 1-9-1970 en Dhr. P. Hermans 12½ jaar 
lid sinds 1-1-2008. Alle drie de leden hebben een cadeaubon en bos bloemen ontvangen. Dhr. P. Lurings 
heeft het Bondskruis 2e klasse van de Nationale Bond EHBO uitgereikt gekregen voor zijn inzet als 
vrijwilliger voor de EHBO vereniging.  

Mevr. A. v. Engelen, Mevr. A. v.d. Made en Dhr. P. Lurings zijn herkozen in het bestuur. Na het overlijden 
van onze penningmeester Dhr. N. v. Gorp vorig jaar september heeft Dhr. J. v.d. Horst als interim het 
penningmeesterschap op zich genomen. Hij heeft aangegeven tot het bestuur te willen toe treden. IN de 
Ledenvergadering is hij met algemene stemmen gekozen in het bestuur en zal de taak van penningmeester 
op zich nemen. 
Als reserve-kascontrole lid heeft Dhr. F. Janssens zich opgegeven en Dhr. H. Mutsaers treedt af als lid van 
de kascontrole commissie. 

 
Even voorstellen. 
Hallo, ik ben Joop van der Horst. 
Op 16 september 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met mijn toetreden tot het bestuur 
van de vereniging. 

In 1990 ben ik in contact gekomen met de EHBO-vereniging Petrus Donders via mijn toenmalige werkgever, 

waar intern EHBO-cursussen georganiseerd werden. Na het behalen van het EHBO-diploma heb ik dit 
actueel gehouden door de nodige oefenavonden bij te wonen. 
Door het plotseling wegvallen van Noud van Gorp als penningmeester, heeft het bestuur mij medio 2019 
gevraagd de taken van Noud waar te nemen en de taak van penningmeester uit te voeren. Binnen het 
bestuurlijk overleg van oktober is mij de taak van penningmeester toebedeeld. De verwachting mag zijn dat 
ik deze taak naar eer en geweten en met plezier zal uitvoeren. 
Mijn werkzaam leven is begonnen als winkelhulp, vaste medewerker, dienstplichtig administrateur, 

beroepsadministrateur bij zelfstandige onderdelen van defensie. Na mijn vertrek bij defensie ben ik 
werkzaam geweest in diverse financieel-administratieve functies bij de waterleidingmaatschappij in Tilburg, 
resp. Noord Brabant. 
Als hobby’s besteed ik veel tijd aan klussen, sleutelen aan motoren en auto’s enz. Een rode draad door mijn 
leven zijn zeker de krijgskunsten en de oosterse filosofie, waar ik mij nog steeds mee bezig houd. Verder 
besteed ik de nodige tijd aan mijn gezin en familie en trek er geregeld met de caravan op uit. 
 

Lesavonden 2020. 

Afgelopen bestuursoverleg hebben wij besloten n.a.v. de persconferentie van de regering en de opgedane 
ervaringen van de afgelopen lessen om met onmiddellijke ingang alle lesavonden in 2020 te annuleren! In 
december willen wij nagaan hoe wij er dan voorstaan en mogelijk m.i.v. 1-1-2021 weer beginnen. Op het 
moment is inschrijven voor 2021 mogelijk. Leden die in 2021 moeten hercertificeren, hoeven zich geen 
zorgen te maken. Wij houden rekening met de uitval van lessen.  
 

Hercertificeringen. 
Certificaten en diploma’s worden per 1 september standaard digitaal aangeboden. De opleidings-
administratie kan alle pasjes downloaden als pdf. Wil je toch een fysiek pasje dan worden deze op verzoek 
uitgegeven en de kosten € 5,00 worden in rekening gebracht. De kosten voor hercertificering blijft € 14,95. 
Deze kosten voor hercertificering en het pasje worden in rekening gebracht door Het Oranje Kruis. 
 

 

http://www.petrusdonders.nl/
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Rabobank Clubsupport. 
Net als in 2018 hebben wij als vereniging ons weer aangemeld voor de Rabobank Clubsupport. Met het 
bedrag dat wij in 2018 hebben gekregen hebben wij een AED aangeschaft voor onze hulpverleners. Dit jaar 
zetten we in op een financiële ondersteuning voor onze vereniging. Het wegvallen van evenementen is voor 
onze vereniging de voornaamste bron van “inkomsten”.  

Vandaar onze oproep aan de leden, als je lid bent van de Rabobank kun je op Kath. Ver. EHBO Petrus 
Donders stemmen. Wij hopen mede door jouw stem wederom een mooi bedrag binnen te slepen als 
financiële ondersteuning. 
Op 2 november 2020 om 20:00 vindt de bekendmaking plaats en via een aparte mail zijn alle leden hierover 
geïnformeerd en in deze mail stond tevens een link naar de uitreikingsavond.   

 
Bijscholing op zaterdag. 

Er zijn enkele EHBO verenigingen en commerciële organisaties, die eenmaal per jaar een bijscholingscursus 
te volgen o.a. op zaterdag (of een andere dag) aanbieden. Meestal beginnen die om 09:00 tot en met 16:00 
uur. Deze bijscholing duurt 7 uren en hierbij is o.a. een lunch, koffie en thee bij de prijs inbegrepen. Tijdens 
deze bijscholing worden levensbedreigende letsels en ziekten als de overige letsels en ziekten behandeld. Na 
het volgen van twee bijscholingen (elk jaar een) is het mogelijk om te hercertificeren. De kosten bedragen 
meestal rond € 260,00.  

 
Er is behoefte aan dergelijke vormen van bijscholingen. En wij als EHBOvereniging zijn van plan om ook een 
bijscholing aan te bieden mits er een duidelijke behoefte bestaat bij onze leden en mogelijke 
geïnteresseerden. Wij denken dan aan een bijscholing van zes uren op bv. zaterdag (of een andere dag). 
Onze gedachte om in het eerste gedeelte (incl. korte pauze) behandelen we de levensbedreigende letsels en 
ziekten, na de lunchpauze dan in de vorm van ongevallen met lotus(sen) worden de overige letsels 
behandeld (incl. korte pauze).    

 

Waarom vraag je jezelf af, maar de maatschappij zit anders in elkaar als jaren geleden en dat je nog 12 
herhalingslessen nodig had om te kunnen “verlengen”. Inmiddels worden competentie gerichte lesavonden 
gegeven. Daarbij komt dat de besteding van (vrije) tijd anders is geworden, men heeft het altijd druk en 
daardoor soms niet in de gelegenheid om door de weeks de lesavonden te volgen. En dus stopt men met 
Eerste Hulp (EHBO) en laat het diploma verlopen en mogelijk graag geldig gehouden. Of men vindt dat men 
teveel tijd kwijt is aan het volgen van de lesavonden vanwege de spaarzame vrije tijd. 

Daarom hebben dit concept-bijscholing op zaterdag opgesteld.  
 
Wij hebben nog vele vragen m.b.t. dit onderwerp en willen dit eigenlijk vereniging breed informeren hoe 
over deze wijze van bijscholing wordt gedacht. En mogelijk hebben jullie ook opmerkingen of ideeën 
hierover. Binnenkort krijgen jullie een enquêteformulier toegezonden om in te vullen. Wij hopen op respons 
van jullie en alle reacties zijn welkom.  

 
Nog een opmerking: wij blijven de lesavonden door de weeks aanbieden, los van of we bijscholingen op 
zaterdag gaan organiseren! 
 
 
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 

http://www.petrusdonders.nl/

