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EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
Een nieuwe maand en de eerste maand van het seizoen zit er weer op. En ik weet niet hoe jullie het voelen, maar naar 
mijn gevoel gaat de tijd steeds sneller voorbij. Iedereen heeft het druk, het leven wordt steeds hectischer, kort gezegd: 
“we komen tijd te kort”. 
 
Toch zijn jullie, ondanks alle drukte, bereid om in je schaarse vrije tijd naar Petrus Donders te komen om deel te nemen 
aan de oefenavonden. En zelfs een groot aantal vrijwilligers zet zich in om de EHBO posten te bemannen tijdens diverse 
evenementen in de regio. Het gehele bestuur, hier heel veel respect voor dat jullie dit willen doen. 
 
Maar nog steeds zijn wij, het bestuur, ervan bewust dat verjonging nu en in de toekomst noodzakelijk is. Daarom zijn we 
constant op zoek naar enthousiaste leden die deel uit willen gaan maken van het bestuur, de vrijwilligers-
eerstehulpverleners en ook jonge mensen om zich in te zetten voor EHBOver. Petrus Donders. Ook enkele leden die als 
commissie het 100-jarig jubileum willen voorbereiden, organiseren in overleg met het bestuur. Ook een verdere 
verjonging en uitbreiding van het instructie team, instructeurs en lotussen om Petrus Donders toekomstbestendig te 
maken. 
 
Vinden jullie, de leden, het niet nodig om actief mee te denken in het uitzetten van een beleid en visie gericht op de 
toekomst om samen met het bestuur actie te ondernemen, dit beleid uit te voeren, anders dan zal de vereniging binnen 
nu en een jaar of tien ophouden te bestaan door vergrijzing en gebrek aan opvolging. 
 
Dit zou natuurlijk zéér jammer zijn, als oudste EHBOvereniging (opgericht 23-maart-1929) van Tilburg en mag dus 
absoluut niet gebeuren! EHBO-ver. Petrus Donders is niet alleen een gezonde vereniging maar heeft vooral ook een 
maatschappelijke functie. Volgens de statuten heeft de vereniging ten doel: de maatschappelijke gezondheidszorg door 
het verlenen van Eerste Hulp. De vereniging tracht dit doel te bereiken door, het verzorgen van Eerste Hulp opleidingen 
(incl. bijscholingen en oefenavonden) en het verlenen van steun  bij evenementen, ongevallen, rampen en andere 
gelegenheden waar dit nodig is en in overeenstemming met het doel van de vereniging. 
 
Dit is een belangrijke taak, waar niet alleen het bestuur voor verantwoordelijke voor is maar ook jullie, leden van 
EHBOver. Petrus Donders. We moeten met z’n alle de kar trekken, dus met het oog op de toekomst, we hebben jullie 
nodig want: “de EHBO-ver. Petrus Donders zijn wij allemaal en samen maken we deze”.  
Neem contact op met een van de bestuursleden en we gaan na wat je voor de vereniging kan betekenen! Ook kan dit via 
het secretariaat info@petrusdonders.nl  
 
Let Op:  
De toekomst van de vereniging hangt voor een groot gedeelte af of er leden zijn die de huidige, zich geweldig inzettende 
maar helaas ouder wordende vrijwilligers gaan opvolgen. Daar zijn wij allen, bestuur en de leden, verantwoordelijk voor. 

Dus kom op voor onze vereniging, op naar de toekomst en spreek ons aan en kijk wat je voor de vereniging kan doen! 
 
In oktober zijn de volgende lesavonden gepland: 
Dinsdag 4-oktober-2022. ’t Sant, Beoordelen Bewustzijn – Reanimatie Volwassenen. Inschrijven verplicht. 
Dinsdag 18-oktober-2022, ’t Sant, EHAK, Reanimatie en Eerste Hulp aan kinderen. Inschrijven verplicht. 
Woensdag 19-oktober-2022, De Spijkerbeemden, Letsels Bewegingsapparaat. 
 
V.w.b. de lesavonden houd rekening met wijzigingen in de opzet en uitvoering van de lessen. Jullie zijn hierover 
geïnformeerd middels een nieuwsbrief en in bijlage bij het lesrooster seizoen 2022/2023. 
Ook deze informatie is te vinden op de website. 
 
Op maandag 17-oktober-2022 start de cursus Diploma Eerste Hulp. Deze wordt gegeven in De Spijkerbeemden. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. Is er iemand in de familie of kennissenkring attendeer deze op de cursus van onze 
vereniging. Meer informatie, zie de website of neem contact op met het secretariaat; info@petrusdonders.nl  
 
 
Namens bestuur: 

René Suppers  
Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg 
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