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EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
We starten met goed nieuws en dat is dat wij met ingang van 1 februari 2022 weer van start gaan met de lesavonden. 
Ook de cursus start op 31 januari 2022 weer op.  
 
Lesavonden. 
Onze leslocatie is Spijkerbeemden maar vanwege omstandigheden moeten we enkele datums uitwijken naar een andere 
locatie. Op 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeentelijke verkiezingen. Ook op deze avonden worden de lesavonden elders 
verzorgt. Te weten op 15 maart 2022 in wijkcentrum ’t Sant (Beneluxlaan 74 - Tilburg) in de Veenzaal en op 16 maart 
2022 in wijkcentrum Kruispunt (Sinopelstraat 1 - Tilburg) in de Kobaltzaal. Lestijden zijn hetzelfde, bij wijziging let op de 
uitnodiging/bevestiging voor de lesavond! . Op 22 februari 2022 houden wij een lezing in de Spijkerbeemden en is 
volgeboekt. 
 
Examen cursus EHBO. 
Het examen staat gepland voor 14 februari 2022 in wijkcentrum ’t Sant (Beneluxlaan 74 – Tilburg) in de Heizaal.  
 
Maatregelen in kader van Corona. 
Wij organiseren onze lesavonden en cursussen nog steeds volgens de maatregelen volgens het Brancheprotocol BHV-, 
EHBO-, Reanimatie- en overige veiligheidscursussen. Deze maatregelen zijn te vinden op de website  
Maatregelen in kader van Corona.pdf (petrusdonders.nl) bij elke uitnodiging/bevestiging worden deze mede verzonden. 
 
Opleidingen administratie. 
Wij willen jullie er op wijzen dat de opleidingsadministratie is overgenomen door Marloes Förster. Bereikbaar via 
opleidingen@petrusdonders.nl en bij dringende zaken zoals afmelding lesavonden via 06-22433557 (tijdelijk Vz). Voor alle 
zaken met betrekking tot opleidingen, examens en hercertificering worden door de opleidingenadministratie behandeld. 
Aanmelden voor lesavonden, cursussen via onze website EHBO ver. Petrus Donders 
 
Secretariaat. 
Op het secretariaat vind ondersteuning plaats door Cees Vorselaars. Hij verwerkt alle secretariële werkzaamheden van de 
vereniging en is bereikbaar via info@petrusdonders.nl Aanmelden voor lidmaatschap ook via onze website EHBO ver. 
Petrus Donders 
 
Dondersteentje-Weetje nummer 1. 
De uitslag van de Eerste Hulp thema puzzel! In deze nieuwsbrief wilden we de prijswinnaars bekend maken. Tot onze 
teleurstelling, hebben wij geen inzendingen ontvangen. Wij vinden het jammer van de tijd en het verrichte werk dat er 
ingestoken is! De oplossing van de puzzel: “Een actief verenigingsleven”.  
 
VOG. (Verklaring omtrent Gedrag).      

De uitrol van de VOG voor de vrijwilligers is bezig. We krijgen berichtjes van de vrijwilligers dat zij de VOG ontvangen 
hebben op het huisadres. De volgende stap is dat deze gezien wordt en verwerkt in de ledenadministratie. Deze stap 
hopen wij binnenkort te kunnen afronden.  
 
Gedragscode. 
Onze gedragscode is te vinden op onze website 2021.11.26 gedragscode petrus donders.pdf De gedragscode is een 
beschrijving van het gewenste gedrag binnen onze vereniging. Het doel van onze gedragscode is het waarborgen van een 
open en veilige sfeer in onze vereniging. In de gedragscode staat beschreven wat we verwachten van alle leden in de 
omgang met andere vrijwilligers, bestuursleden, cursisten en eerstehulpverleners tijdens evenementen en eigendommen 
van de vereniging. 
 
Lidmaatschap/contributie. 
Wat later dan voorzien zijn de facturen van de contributie 2022 per mail verzonden. Wij verzoeken onze leden om deze 
factuur zo snel mogelijk te voldoen graag binnen 14 dagen na dagtekening. Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Verwijzing naar de website EHBO ver. Petrus Donders. 
In sommige alinea’s staan linken naar het desbetreffende document of formulier op onze website. Indien het doorlinken 
niet lukt (CTRL+ op de link klikken) dan kun je deze ook op de website vinden: www.petrusdonders.nl  
 
Reageren op deze nieuwsbrief? Graag per mail naar info@petrusdonders.nl of voorzitter@petrusdonders.nl  
  
Namens bestuur: 

René Suppers  
Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg 
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