Nieuwsbrief EHBO vereniging Petrus Donders
Januari 2016

nummer 1

Beste leden,
Het bestuur van de EHBO vereniging Petrus Donders wenst haar leden en zijn
gezinsleden een gelukkig, gezond en voorspoedig 2016. Voor ons ligt weer een
nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en als vereniging zijn we er klaar voor.

Lidmaatschap Petrus Donders.
Binnenkort ontvangen jullie weer de factuur voor de contributie van
2016. Elk jaar neemt het behoorlijk wat tijd in beslag om de contributie
inning af te ronden. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen
verzoeken wij dit bijtijds te doen. Volgens Statuten: “Opzegging van
het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken”. Houdt er rekening mee dat, indien men het diploma
of certificaat niet meer verlengt, het lidmaatschap van EHBO-vereniging Petrus Donders
niet automatisch wordt beëindigd en men nog steeds contributie moet betalen.
Hercertificeringen (verlengingen) diploma’s en certificaten.
Met ingang van 1 september 2015 zijn er wijzigingen geweest met de
hercertificeringen of verlengingen van diploma’s en certificaten. Meer dan
voorheen moeten wij als vereniging kunnen aantonen wat de status is van de
competenties van de gediplomeerden en gecertificeerden. Het afnemen van
de competenties geschiedt onder verantwoording van de instructeur op de
oefenavond. Dit wordt op een oefenavond gecontroleerd door een consulent
van het Oranje Kruis, 2 x per jaar wordt dit beoordeelt.
Dit alles neemt niet weg dat de gediplomeerde of gecertificeerde er zelf verantwoordelijk
voor is en blijft voor het voldoen aan de eis om te kunnen verlengen.
Hercertificeringen (verlengingen) per 1 april 2016.
Met ingang van 1 april 2016 moeten er weer verlengingen aangevraagd
worden voor een diploma of certificaat (EHBO/EHAK). Hiervoor zijn de
mensen al aangeschreven middels mail of brief. Ook reeds enkele reacties
terug gehad.
Nogmaals verzoeken wij om aan te geven of u wilt verlengen, middels het
formulier te retourneren (ja/nee). Tot 15 maart hebben jullie de tijd om je
aanvraagformulier in te zenden.
De presentiekaarten kunnen pas vanaf 15 maart 2016 ingeleverd worden. Zowel het
aanvraagformulier als de presentiekaart kunnen ook digitaal verwerkt worden.
Je ontvangt ook een nieuwe presentiekaart per 15 maart (na inlevering van de oude
presentiekaart) en deze is pas geldig vanaf 1 april 2016 (nieuwe termijn diploma en/of
certificaat). Dit houdt in dat tot 1 april nog herhalingslessen gevolgd kunnen worden om
te voldoen aan de eisen voor verlenging. Mocht je aantekeningen of te weinig
herhalingslessen gevolgd hebben dan neem nu al contact op met het secretariaat zodat
we hierover kunnen overleggen.
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Herhalingslessen en/of oefenavonden.
Naar aanleiding van bovenstaande zullen de kaderleden/instructeurs
overleg gaan plegen hoe we met ingang van het volgende seizoen, om
moeten gaan met de oefenavonden/herhalingslessen. Houdt rekening met
wijzigingen, maar in welke vorm wordt eerst nog besproken door de
instructeurs en afgestemd met het bestuur van de EHBO vereniging.
Aanvang oefenavonden/herhalingslessen.
Wij willen jullie er nogmaals aan herinneren dat onze oefenavonden beginnen
om 20:00 uur (acht uur). Niets is zo verstorend voor de instructeur en
aanwezigen als je later binnenkomt. Wij willen ook graag om 22:00 uur
eindigen. Uiteraard een koffie-break ingepland (10min).
Inschrijven herhalingslessen, cursussen, adreswijziging, etc.
Velen hebben al de weg gevonden naar het digitale inschrijvingsformulier
of het nu is om je in te schrijven of adreswijziging door te geven en
aanmelden voor alle herhalingslessen met uitzondering van EHBO
oefenavonden/herhalingslessen.
Opmerking: Geef altijd aan dat je een adreswijziging, ect wil opgeven,
de intekenlijsten van de oefenavonden worden steekproefsgewijs
doorgelopen op adreswijzigingen. (liefst digitaal per inschrijfformulier).
Presentiekaart.
De presentiekaart is twee jaren geldig en bij hercertificering of verlenging
dient deze voorzien van de benodigde aantekeningen ingeleverd te
worden. Men ontvangt tegen inlevering dan een nieuwe presentiekaart.
Deze kaart laat zien dat u op de aangegeven datum aanwezig bent
geweest bij een herhalingsles. Vooraf het aftekenen is plaatsen van de
datum noodzakelijk. Nieuwe kaarten of bij verlies van de presentiekaart, deze zijn
verkrijgbaar bij een van de aanwezige bestuursleden op de oefenavond.
EHBO cursus start 25 januari 2016.
Op maandag 25 januari 2016, willen wij een EHBOcursus opstarten,
mits er voldoende inschrijvingen zijn. De duur is 13 lessen en wordt
afgesloten met een examen op 13 mei 2016. Tijdens deze cursus is er
geen lesavond op 8 februari (carnaval) en 28 maart (Pasen) 2016.
Kennen jullie nog geïnteresseerden voor de EHBOcursus maak ze dan
attent op onze EHBOcursus.
Algemene Ledenvergadering EHBOver. Petrus Donders.
Een datum om alvast te noteren in jullie agenda is 21 april
2016. Dan houden wij onze jaarlijkse Ledenvergadering in
Wijkcentrum De Spijkerbeemden. Vooraf ontvangen jullie nog
een uitnodiging tot bijwonen van deze Ledenvergadering.
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Vacature voorzitter.
Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is onze voorzitter (tussentijds)
afgetreden. Sindsdien zijn wij driftig op zoek naar een kandidaat voor deze
functie. Thans heeft de secretaris een dubbele functie, interim voorzitter en
secretaris. Bij deze een oproep voor de vacature van voorzitter. Neem voor
de functie contact op met de secretaris.
Vaste hulpbrigade.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij zijn op zoek naar EHBO’ers die
mee willen ondersteunen bij evenementen. Je komt er niet alleen voor te
staan draait mee met ervaren hulpverleners. En wat denk je van de
Tilburgse Kermis gewoon eens een keer mee maken van de andere kant.
Tevens extra ondersteuning in de vorm van cursussen en oefeningen.
Interesse? Neem contact op met 06-57881006.
Website www.petrusdonders.nl.
Op onze website, www.petrusdonders.nl kunnen jullie terecht voor alle
informatie over de vereniging. Ook kunt u op het tabblad het
inschrijvingsformulier openen, hier kunt u inschrijven voor cursussen,
herhalingslessen, adreswijzigingen.
Facebook EHBO Petrus Donders.
Graag nodigen wij jullie ook uit om onze pagina op facebook, EHBO
Petrus Donders te “liken”. Op deze pagina zetten deze datums van de
herhalingslessen, cursussen, gebeurtenissen, oproepen, enz dit om
jullie op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen de
vereniging.
Wisten jullie dat,
 Onze EHBO-vereniging dit jaar 87 jaren jong is, opgericht 23 maart 1929.
 Nog steeds actief op gebied van EHBO cursussen en hulpverlening.
 Op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden o.a. een voorzitter.
 Dat zonder jullie inbreng en respons, de doelstellingen van de vereniging, niet
kunnen volbrengen.
Tot besluit wensen wij jullie alle een leerzaam seizoen 2016 en zien jullie op de oefenavonden,
inzet tijdens evenementen of bij onze andere activiteiten.
René Suppers
Voorzitter/Secretaris Petrus Donders
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