
 

 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 01 – januari 2021  Tilburg, 16-01-2021 
 

 
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, 
 
Wij wensen onze leden en hun familieleden de beste wensen voor 2021 en vooral in gezondheid! 
 
Lesavonden in 2021. 
Gisterenavond hebben wij als bestuur tijdens een online-overleg een zeer zwaar besluit moeten nemen. Naar aanleiding 
van de afgekondigde verlenging van de lockdown tot 9 februari en de zeer onzekere tijd er na.  

Hebben wij besloten om alle lesavonden tot 1 september 2021 te annuleren. 
Wij begrijpen dat dit een noodzakelijk besluit is! Een andere redenen zijn de financiën. Vanaf vorig jaar maart tot heden is 
het gemis aan inkomsten een behoorlijke aderlating en dit terwijl de kosten voor ruimtehuur, instructeur en lotus gewoon 
doorgaan.  
Dit brengt allerlei consequenties met zich mee en deze hebben wij hieronder nader uitgelegd. 
Wij hopen op jullie aller begrip v.w.b. deze beslissing en rekenen op jullie ondersteuning om EHBOver. Petrus Donders 
door deze tijd heen te loodsen. 
 
Vaste hulp team. 
Vanaf vorig jaar is er geen inzet van jullie geweest vanwege te weinig evenementen of om andere redenen die met het 
Coronavirus te maken hebben. Nu breekt er weer een onzekere tijd aan met nog weinig zicht op evenementen. Mocht er 
in de komende maanden weer meer mogelijk worden en de hulpaanvragen binnenkomen dan willen wij weer graag van 
jullie diensten gebruik maken. Dit houdt ook/wel in dat er vooraf enkele bijeenkomsten worden georganiseerd waarin wij 
jullie bijscholen en informeren over de geldende maatregelen. 
 
Hercertificering. 
We begrijpen dat deze beslissing gevolgen heeft voor de afgifte van de hercertificeringen van de diploma’s en certificaten 
m.i.v. van 1-april en zelfs 1-oktober. Wij willen jullie daarom verzoeken om indien je wenst te hercertificeren dit kenbaar 
te maken via het toegezonden formulier. Voor hercertificeringen per 1-oktober wacht op het formulier. Wij maken gebruik 
van de coulance die ook het Oranje Kruis toestaat. 
Om kosten te besparen, zullen de facturen zo veel mogelijk via de mail worden aangeboden. Voor de leden waarvan wij 
geen email-adres hebben, zullen wij de contributie-factuur per post aanbieden.  
 
Contributie 2021. 
Binnenkort ontvangen jullie de factuur van de contributie over 2021. Wij verzoeken jullie deze tijdig over te maken. Wij 
rekenen op jullie ondersteuning in deze bizarre tijden. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Deze staat gepland voor 22 april 2021, echter wordt 23 september 2021. 
 
Bijscholing enquête. 
Uit de reacties op deze enquête blijkt dat van de leden die hem teruggestuurd hebben, sommige op het verkeerde been 

zijn gezet. Vandaar nog enkele toelichtingen. 
• deze wijze van bijscholing komt naast de reguliere lesavonden (deze blijven normaal doorgaan), 
• het genoemde bedrag van € 260,00 is het bedrag dat commerciële instellingen berekenen, 
• voor elk lid van onze vereniging is deze net als de lesavond bij het lidmaatschap inbegrepen, 
• het is en blijft een persoonlijke keuze wat je wilt volgen: de bijscholing of de lesavonden. 

Ook willen wij jullie nogmaals verzoeken om de enquête retour te zenden met als einddatum 1 maart 2021. 
 
Nieuwsbrief. 
Wij brengen regelmatig een nieuwsbrief “Dondersteentje weetje!” uit met daarin een eerste hulp thema. Zodat je 
kennis kunt onderhouden en zo mogelijk uitbreiden. Elke keer een ander thema door een van de instructeurs van onze 
vereniging en daarop kan en mag eventueel gereageerd worden! Mocht je een idee hebben voor een thema dan horen we 
dat graag. mail dit naar info@petrusdonders.nl of beter opleidingen@petrusdonders.nl  
 
Zoals al eerder geschreven zijn het moeilijke tijden. Wanneer maak je een juiste keuze? Het Corona virus blijkt een zware 
tegenstander met zijn mutaties die nu op het toneel verschijnen. Het wordt er juist niet gemakkelijker om. Achteraf of 
vanaf de zijlijn is het altijd te besturen! Want wanneer doe je het goed?. Hebben jullie suggesties of vragen, stel die aan 
een van de bestuursleden! Voor mailadressen en/of telefoonnummer zie website/contacten of info@petrusdonders.nl  
Wij hopen nogmaals op jullie aller begrip en vragen om jullie ondersteuning in deze bizarre tijd.   
 
#staystrong – blijf gezond en let op elkaar. 
 
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 
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