Nieuwsbrief december 2018

Tilburg, 23-12-2018
Beste Leden,

EHBO-ver. Petrus Donders
Bestuur EHBOver. Petrus Donders.
Voorzitter:
vacant, interim Dhr. M. Suppers
voorzitter@petrusdonders.nl
Secretaris:
Dhr. M. Suppers
info@petrusdonders.nl
Penningmeester:
Dhr. N. van Gorp
n.van.gorp@petrusdonders.nl
Bestuursleden:
Mevr. A. van Engelen
annievandersteen@ziggo.nl
Mevr. A. van der Made
avdmade@petrusdonders.nl
Dhr. P. Lurings
p.lurings@petrusdonders.nl
Dhr. T. Kogels
t.kogels@petrusdonders.nl
Opleidingsadministratie:
Mevr. L. Suppers
opleidingen@petrusdonders.nl
Coördinator vaste hulp:
Mevr. A. v/d Made
hulpverlening@petrusdonders.nl
Materiaalbeheerder:
Dhr. P. Lurings
p.lurings@petrusdonders.nl

2018 zit er weer bijna op. Resten nog
de kerstdagen en de jaarwisseling.
Nog even en dan beginnen we aan
2019, ons jubileum jaar. We bestaan
dan 90 jaar, op 23 maart 1929 werd
onze vereniging opgericht.

Dit jaar tijdens de Algemene
Ledenvergadering zullen we met onze
leden dit heugelijk feit stilstaan. Meer
informatie volgt omstreeks
februari/maart.
Ledeninformatie.
Dit jaar hebben wij een nieuwe
instructrice verwelkomt Mevr. Chantal
Koster valt ze in voor Kim.
Kim is inmiddels bevallen (28-11) van
een gezonde en wolk van een dochter
Tess.
Ook verwelkomen wij Dhr. Jan
Sulsters deze wil als vrijwilliger het
bestuur van onze vereniging komen
versterken.
Cursus voorjaar 2019.
Binnenkort starten wij weer een
cursus Diploma Eerste Hulp en wel op
14 januari 2019. Mochten er in uw
familie- en kennissenkring personen
zijn die interesse hebben in deze
cursus, laat ze contact opnemen met
info@petrusdonders.nl of meer
informatie zie www.petrusdonders.nl
of via 013-4562474 (voicemail bgg
inspreken en wij bellen asap terug).
Lesavonden januari 2019.
De lesavond op 16 januari 2019 is
een extra lesavond voor onze
hulpverleners. Deze hebben zich
hiervoor ingeschreven en worden
uitgenodigd. Indien u niet in bezit
bent van een uitnodiging voor
deze lesavond heeft u geen

toegang tot deze avond. Houdt
hiermee rekening om teleurstellingen te voorkomen.
Op dinsdag 22-januari-2019:
levensbedreigende letsels
(bewustzijn, ademhaling, circulatie).
Inschrijven reanimatie
lesavonden.
Helaas is het inschrijfformulier op de
website niet beschikbaar. Op deze
pagina is het mogelijk om een link te
openen naar het lesrooster om de
datums van de reanimatielessen te
zien. Inschrijven via mail naar
opleidingen@petrusdonders.nl en
vermeld naast de gewenste datum
een tweede datum (reserve). Om
teleurstellingen te voorkomen schrijf
je tijdig in!
Lidmaatschap 2019.
Binnenkort ontvangt u weer de
factuur voor het verenigingsjaar
2018. Wij verzoeken u om deze tijdig
te voldoen.
Hercertificering 1-april-2019.
Wij hebben nog niet alle reacties
binnen op de vraag of men wil
hercertificeren. Uw heeft hiervoor een
formulier ontvangen verzoek om dit
formulier alsnog retour te zenden.
Zodat wij tijdig, vóór 1-april de
hercertificeringen kunnen ontvangen.
Vrijwilligers Hulpverlening.
Wij zijn op zoek naar eerste
hulpverleners voor ons team. Heeft u
tijd, interesse en wil zich verdiepen in
de eerstehulpverlening? Dan bent u
van harte welkom. U kunt vrijblijvend
informeren bij de coördinatrice vaste
hulp hulpverlening@petrusdonders.nl
Tot slot wensen wij jullie alle prettige
feestdagen en een gezond, gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar.
Tot op de lesavonden.
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