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Beste Leden;
Vandaag alweer 1 mei en dus de start
van de laatste maand van ons Eerste
Hulp seizoen 2017/2018. Na deze
maand welke we afsluiten met een
buitenoefening gaan we weer op
zomer reces tot 12 september 2018.
Ook zijn we op dit moment druk
doende om de laatste hand te leggen
aan het nieuwe rooster voor het
seizoen 2018/2019. Ook zijn wij druk
om onze vereniging AVG-proof te
maken. In ieder geval nog massa
werk voordat wij daadwerkelijk het
seizoen kunnen afsluiten. Maar
vergeet niet ondertussen gaan onze
eerstehulpverleners door met hun
inzet tijdens evenementen.

Tilburg, 1-mei-2018
Geslaagden cursus Eerste Hulp
Aan kinderen en Diploma Eerste
Hulp.
Op 28-maart hebben een viertal
cursisten hun cursus EHAK met goed
gevolg doorlopen. Inmiddels hebben
deze het certificaat EHAK op hun
huisadres mogen ontvangen.
Op 16-april hebben 12 cursisten (en 3
herexamen kandidaten van EHBOver.
Oisterwijk) hun examen Diploma
Eerste Hulp behaald. Ook zij hebben
het diploma inmiddels ontvangen.
Als vereniging zijn wij heel blij met dit
resultaat, 100% geslaagd! Hiermee
maken wij onze slogan meer dan
waar! Beste kandidaten: “Els, Robin,
Moniek, Erik, Mandy, Suzanne, Milou,
Fleur, Pauline, Amber, Lotte, Erik,
François, Sander, Tjerk en Stefan”
namens EHBO-ver. Petrus Donders
nogmaals gefeliciteerd met het
behalen van je certificaat/diploma.
Welkom en tot ziens op de
oefenavonden.

De lesavonden zijn zo uitgewerkt dat
thema’s en competentiepunten
wisselend en regelmatig terugkeren.
Ook kunnen jullie ervan uitgaan dat
bij regelmatig volgen van de
lesavonden, hercertificering geen
probleem moet zijn. Jullie ontvangen
hierover nader bericht.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Alle leden hebben onlangs voor de
ledenvergadering een concept Privacy
Reglement ontvangen. Dit Privacy
Reglement is op de Ledenvergadering
van 19-april-2018 door de
vergadering vastgesteld. Dit houdt in
dat wij binnenkort een brief aan alle
leden versturen. In deze brief wordt
vermeld welke persoonlijke gegevens
wij opnemen, verwerken en opslaan.
Tevens welke gegevens Het Oranje
Kruis opneemt, verwerkt en opslaan.
Idem indien van toepassing de
Nationale Bond EHBO.
Het door jullie ontvangen conceptLesavonden.
Privacy Reglement heeft dus als
Eerder gebruikten we de term
status definitief. In het Privacy
herhalings- of competentielessen
Reglement art 2. Beheer van de
helaas beladen termen en vandaar dat persoonsgegevens, lid 4 is het
we liever lesavonden gebruiken. In
woordje “online” verwijderd omdat
mei alweer de laatste lesavonden
onze ledenadministratie niet online
zoals aangegeven:
staat. Overigens zijn er geen
02-mei: vakantieletsels
wijzigingen.
08-mei: letsels oog, oor, neus, mond
16-mei: reanimatie en gebruik AED
Buitenoefening 30-mei-2018.
22-mei: letsels in carrousel
Karen Weening Speeltuin
30-mei: buitenoefening:
Lavendelweg 189 Tilburg.
Hoera het wordt zomer!
Voor deze oefening nodigen wij alle
Seizoen 2018/2019.
leden in bezit van een geldig Diploma
Na flink wat puzzelwerk en geschuif
Eerste Hulp of certificaat Eerste Hulp
met datums zijn we tot een nieuw
Aan Kinderen uit. Op deze avond
rooster gekomen. Helaas zijn wij
spelen ook kinderen een rol in de
genoodzaakt om vanwege het
eerste hulpverlening. Aanvang van de
financiële plaatje het aantal
oefening is 19:30uur. Nogmaals alle
lesavonden terug te brengen. In kort
actieve leden zijn van harte welkom.
komt erop neer nog 17 lesavonden
Tot 30-mei.
Eerste Hulp en 6 lesavonden
Reanimatie voor bezitters van
De volgende nieuwsbrief verschijnt
Diploma Eerste Hulp. Voor onze
september 2018, begin seizoen
EHAK-leden 2 lesavonden reanimatie
2018/2019.
en 2 lesavonden eerste hulp. En voor
Fijne vakantie en tot ziens.
alle leden de jaarlijkse lezing.
René Suppers
Secretaris

EHBO-vereniging Petrus Donders al bijna 90 jaar een begrip in Eerste Hulp. (opgericht 23 maart 1929).
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl
info@petrusdonders.nl

