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EHBO-vereniging Petrus Donders 90 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
September, de maand we starten met onze lesavonden. Nog wel met beperkingen o.a. maximaal aantal personen op een 
oefenavond maar toch we kunnen weer! In ieder geval we gaan er weer voor. 
Ook op 23 september de uitgestelde ledenvergadering, onder voorbehoud nog op inschrijving vanwege maximale aantal 
personen.  
 
Deelname lesavonden. Ledenvergadering en andere bijeenkomsten. 
Om deel te nemen aan de oefenavonden en andere bijeenkomsten houdt rekening met het volgende. Heeft u klachten 
welke mogelijk Corona gerelateerd zijn dan check voor jezelf de volgende voorwaarden aanwezigheid: 

• De afgelopen 24-uur of op dit moment geen van de volgende klachten: hoesten, neusverkoudheid, 
benauwdheidsklachten en/of koorts (eventueel controleren met een voorhoofds- of oor thermometer). 

• Geen huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten. 
• De afgelopen 7 dagen niet positief getest bent op coronavirus. 
• Geen huisgenoot/gezinslid die positief getest is op het coronavirus en waarbij de klachten korter dan 14 dagen 

geleden zijn. 
• Niet in thuisquarantaine. 

Mocht je van een van deze klachten last hebben dan is deelname aan de oefenavonden en/of andere bijeenkomsten niet 
mogelijk. Wij vragen je dan om thuis te blijven en jezelf af te melden bij het secretariaat van EHBO ver. Petrus Donders. 
 
Lesavonden 2021/2021 
In bijlage bij deze mail nogmaals het rooster bijgevoegd van de lesavonden met daarop de datum wijzigingen. Houd er 
rekening mee dat de Lesavonden EHAK, bedoeld zijn voor EHAK leden. Hierop inschrijven is voor EHBO-leden niet 
mogelijk. Zonder bevestiging en uitnodiging krijgt u geen toegang tot de lesavonden! Deze wordt een week voor de 
lesavond waarvoor u zich heeft ingeschreven naar de deelnemers verzonden.  
Dringend verzoek is men op deze avond verhinderd dan graag tijdig afmelden zodat wij een mogelijk ander lid voor deze 
avond kunnen  uitnodigen. Binnenkort worden de uitnodigingen voor het bijwonen van de lesavond verzonden. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Op 23 september 2021 houden wij onze Ledenvergadering. Er is nog plaats dus inschrijven is nog mogelijk. Een 
vereniging bestaat uit leden en zonder jullie als lid bestaan we niet. Wij als bestuur doen ons uiterste best om alles in 
goede banen te leiden voor de vereniging. Maar zonder jullie hulp en ondersteuning kunnen we niet. Al is het maar door 
de aanwezigheid op de Ledenvergadering. 
 
Competentie lesavond tbv hercertificering. 
De hercertificering/competentie lesavonden zijn zo goed als rond. Binnenkort ontvangen de leden die moeten 
hercertificeren per 1-1-0-2021 de uitnodiging voor de lesavond. Ook ontvangen zij vooraf een vragenlijst die thuis 
ingevuld dient te worden en er mag gebruik worden gemaakt van het Oranje  Kruis boekje. Deze lijst is een onderdeel van 
het hercertificering/competentie lesavond. Een verzoek zorg dat je aanvraagformulier, presentiekaart ingeleverd is. 

Tevens de betaling van de hercertificeringskosten. Wilt u een fysiek pasje komt er € 5,00 bij.  
 
Cursus Diploma Eerste Hulp (EHBO). 
Zoals het er nu voorstaat hebben wij minimale aantal inschrijvingen binnen om de opleiding te starten. Maar is het nog 
mogelijk om zich aan te melden. Dus is er nog iemand in je familie- of kennissenkring die interesse heeft in een goede 
EHBO-opleiding dan wijs hem op de opleiding van jouw vereniging. Voor meer informatie zie onze website. 
 
Team Eerstehulpverleners. 
De vergunningen voor evenementen worden weer door de gemeente verleend. Dit houdt in dat de aanvragen weer volop 
binnenkomen bij onze coördinatrice van de eerstehulpverleners. Helaas kunnen wij enkele evenementen niet 
ondersteunen omdat wij de mankracht (lees: vrijwilligers) hiervoor missen. Daarom zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers/eerstehulpverleners! Heeft u vrije tijd over en wilt zich inzetten voor EHBO-vereniging neem dan contact op 
met onze coördinatrice Eerste Hulpverlening: 06-57881006. Ook als je geen EHBO-diploma bezit dan kunnen wij je 
opleiding verzorgen.  
 
Tot slot de afgelopen periode hebben wij als vereniging op het financiële vlak kosten gemaakt die ondanks de Corona 
periode gewoon blijven doorlopen. Bedenk dat de kosten voortvloeien uit bv. lesavonden niet alleen gedekt worden door 
de contributies, donaties, subsidies maar ook uit de opbrengsten van de evenementen. Vrijwilligers Eerstehulpverleners 
zijn voor ons dus onmisbaar (en soms onvervangbaar). Dus heb je interesse bel onze coördinatrice, hoe klein ook jouw 
hulp is best welkom.. 
 
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 
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