Nieuwsbrief 12 – december 2021

Tilburg, 01-12-2021

Beste leden,
December, de laatste maand van een bewogen jaar! En waar we dachten dat we het net achter ons laten worden we sinds
26 november ’21 weer geconfronteerd in wat voor een bizarre tijd we leven. December, de maand van feestdagen, de
kerstdagen en oud-/nieuwjaar. Gelijk december 2020 lijkt er niet veel veranderd. Als vereniging begonnen we weer net
met onze (herhaling)lesavonden, cursus en ook met hulpverlening bij evenementen.
Contributie lidmaatschap.
Binnenkort ontvangen jullie weer de factuur voor het lidmaatschap € 17,50. Wij rekenen op uw medewerking om na
ontvangst van de factuur deze ten spoedigste over te maken. De penningmeester dankt jullie alvast voor de
medewerking.
Lesavonden.
Na de afkondiging van de laatste maatregelen is het tot op vandaag onduidelijk of de lessen van december doorgang
vinden. Van Contour de Twern hebben wij begrepen dat de wijkcentra om 17:00 uur sluiten. Het bestuur heeft na overleg
besloten om de lesavonden van 8 en 14 december te annuleren. In afwachting van een volgende persconferentie.
Examen Diploma Eerste Hulp.
Op 26 november hebben 7 leden van TOP, na het volgen van de EHBO cursus een examen Diploma Eerste Hulp afgelegd.
Helaas is er een kandidaat afgewezen. De overige kandidaten gefeliciteerd met het behaalde diploma.
Het examen van 14 december is geannuleerd. Wij konden geen datum inplannen na overleg examinatoren, kandidaten en
Contour de Twern. Ook het Oranje Kruis heeft aangegeven dat er geen examens worden afgenomen na 17:00 uur. Wij
gaan in overleg voor een nieuwe datum in januari. Mede afhankelijk van de volgende persconferentie.
Laatste les Ad Karel.
Woensdag 24 november 2021 heeft Ad zijn laatste les gegeven.
EHBO Petrus Donders Tilburg voelt zich erkentelijk.
Gisteren heeft deze kanjer en gewaardeerd lid; instructeur Eerste Hulp zijn laatste les
gehouden. 33 jaar heeft Ad bij onze vereniging en bij vele bedrijven met heel veel
enthousiasme en inzet als kaderinstructeur de lessen verzorgd. Hiervoor heeft Ad in
september ’21 tijdens de ledenvergadering het Bondskruis 1e klasse in goud van de NB EHBO
ontvangen. Ad, we hebben het al uitgesproken, maar weet zeker dat wij alle jouw zullen gaan
missen. Nogmaals namens alle leden van Kath. Ver. EHBO Petrus Donders bedankt voor je
inzet en enthousiasme. Geniet van je “vrije Tijd” en tot ziens.
En op z’n Brabants: “Ad, da ge bedankt zèt, dè witte war!”
Bestuur.
In de laatste ledenvergadering is Marloes Förster in bestuur gekozen. Marloes gaat opleidingen administratie bijhouden.
Ook in het secretariaat komt een ondersteuning vanwege drukte en omdat we op het moment hierin een achterstand
hebben. Hiervoor heeft zich een lid van onze vereniging aangeboden en we gaan binnenkort hierover in overleg met het
lid.
Omdat Ad Karel is gestopt als instructeur zijn we op zoek naar een aanvulling op ons instructeursbestand. Hiervoor heeft
een instructeur eerste hulp (in bezit van meerdere modules op het gebied van eerste hulp) kenbaar gemaakt dat hij
interesse heeft. Ook met deze instructeur gaan we in gesprek en hopen dat we hem met ingang van 2022 in het
instructeursteam kunnen verwelkomen.
Team Eerstehulpverleners.
We merken de laatste tijd dat de Veldnorm Evenementenzorg eraan komt. De evenementenvergunning die door
gemeente wordt afgegeven vraagt steeds meer om details over inzet eerstehulpverleners. Vandaar dat wij op dit moment
bezig zijn met uitbreiding van de hulpmiddelen en materialen ten behoeve van de inzet van onze vrijwilligerseerstehulpverleners.
Naar 2022!
Binnenkort is het sinterklaas, Kerstmis, oud/nieuw. Dit wil zeggen dat we 2021 gaan afsluiten en we gaan beginnen aan
een nieuw jaar, 2022. Helaas net zoals vorig jaar onder “zeer vervelende” omstandigheden.
Het bestuur EHBOver. Petrus Donders wenst alle leden, donateurs en relaties,
prettige kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig gezond 2022.
Zorg voor en let op elkaar en maar vooral blijf gezond!!
Namens bestuur:

René Suppers Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders.

EHBO-vereniging Petrus Donders 90 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening.
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl
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