Nieuwsbrief nr. 1 – Januari 2022

Tilburg, 2-1-2022

Beste leden,

Het bestuur van EHBOver. Petrus Donders wenst wij jullie een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2022.
Voor jullie ligt nieuwsbrief nummer 1 van januari 2022. We hebben ondertussen de jaarwisseling erop zitten en beginnen
weer fris aan een nieuw jaar. Helaas zitten we nog steeds in de lockdown en dit houdt in dat wij voorlopig geen
lesvonden, cursussen of ondersteuning bij evenementen verzorgen. Onze cursus EHBO hebben wij vorig jaar niet kunnen
afsluiten met een examen omdat regelgeving dit niet toeliet. We wachtten nu op de persconferentie van 14-januari en
hopen dat we weer van start kunnen.
Contributie.
Binnenkort ontvangen jullie weer de factuur van het lidmaatschap voor 2022. Wij verzoeken jullie om de betaling over te
maken zoals aangegeven op de factuur. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Lesavonden.
Wij hebben een stop ingelast tot 1-februari-2022. Jullie kunnen vanaf nu inschrijven voor de lesavonden na 1 februari
2022. Voorrang krijgen de leden die op 1-4-2022 moeten hercertificeren. Natuurlijk onder voorbehoud want vooralsnog is
het onduidelijk wat er na 14 januari te wachtten staat. Wij hebben het schema van het seizoen als bijlage bijgevoegd.
De lezing is verzet naar 22 februari en de leden die zich aangemeld hebben zijn doorgezet naar deze datum. Op dit
moment is de zaal volgeboekt. Net als bij de lesavonden is dit mede afhankelijk van de persconferentie. Mocht je
interesse hebben dan verzoeken we toch om in te schrijven ondanks de lijst vol is. Zo gauw meer bekend nemen we
hierover contact op.
Verder hebben wij vernomen dat op 15 en 16 maart 2022 géén lesavonden mogelijk zijn in Spijkerbeemden i.v.m.
gemeentelijke verkiezingen. Daarom hebben wij deze lesavonden verplaatst naar een andere locatie. Voor 15 maart
(EHAK-lesavond) een zaal gereserveerd in wijkcentrum ’t Sant in de Veenzaal en voor 16 maart (Kleine letsels) in
wijkcentrum Kruispunt in de Kobaltzaal.
In de mail met de uitnodiging c.q. bevestiging voor de lesavonden van 15 en 16 maart 2022 vermelden wij dit nogmaals.
Examen cursus EHBO.
Wij hebben de cursisten en instructeurs/lotussen hierover al benaderd met een voorstel. Wij hopen dat het examen na
14 januari gepland kan worden en lesavonden vooraf verzorgd kunnen worden. Zodat deze leden ook de cursus met een
goed resultaat kunnen afsluiten.
Opleidingen administratie.
Deze administratie is overgenomen door Marloes Förster. Bereikbaar via opleidingen@petrusdonders.nl en bij dringende
zaken zoals afmelding lesavonden via 06-22433557. Zij wordt voorlopig hierin nog ondersteund door René. Inwerken
vraagt tijd om tot een goed resultaat te komen. We proberen zoveel mogelijk “foutloos” te werken, bedenk wel niets
menselijks is ons vreemd. Wij vragen begrip hiervoor want de materie vraagt om tijd en aandacht.
Secretariaat.
Met ingang van 1 januari wordt het secretariaat mede ondersteund door Cees Vorselaars. Voor hem is het secretariaat
geen vreemd gegeven, voorheen heeft hij deze functie uitgevoerd. Wij zijn blij met deze ondersteuning zodat we onze
aandacht aan zaken zoals Veldnorm Evenementenzorg en Wet Bestuur en Rechtspersonen die we moeten invoeren in
onze vereniging. Wij wensen Cees veel succes.
Dondersteentje-Weetje nummer 1.
Anders dan gewend is er deze keer een Eerste Hulp thema puzzel samengesteld door Corrie. We hebben gemeend om aan
deze puzzel wat prijsjes te verbinden. Voor de eerste tien goede inzendingen staat een fles wijn klaar en na de
sluitingsdatum 20 januari 2022 wordt uit alle goede inzendingen een winnaar getrokken en hiervoor hebben wij een
VVV-bon van € 20,00 beschikbaar. Over de inzending is reclameren niet mogelijk en uiteraard is het bestuur en de
bedenker van de puzzel uitgesloten van deelname.
In de nieuwsbrief van februari maken we de prijswinnaars bekend maken.
VOG. (Verklaring omtrent Gedrag).
Op het moment zijn wij drukdoende om voor alle vrijwilligers van EHBOver. Petrus Donders een verklaring omtrent gedrag
aan te vragen. Dit vloeit voort uit onze gedragscode, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de Veldnorm
Evenementenzorg. Als vereniging vragen wij deze aan voor het bestuur, instructeurs, lotussen en eerstehulpverleners.
Binnenkort krijgen de vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen hierover meer informatie.
Namens bestuur:

René Suppers - Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg

EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening.
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl
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