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Beste leden,
Het bestuur van de EHBO vereniging Petrus Donders wenst u en uw gezinsleden een
gelukkig, gezond en voorspoedig 2015. En ligt een nieuw jaar voor ons met nieuwe
uitdagingen.
Inschrijfformulier (vernieuwd)
Op onze website staat een inschrijfformulier Wat door ons onlangs is aangepast. Door
deze aanpassing kan dit formulier gebruikt worden om je aan te melden voor
herhalingslessen (op datum zelfs), wijzigingen in gegevens, aan- en afmelden
lidmaatschap, etc. Wij nodigen jullie uit om dit formulier te bekijken en te gebruiken.
Door deze aanpassing hopen wij dat het toegankelijker wordt om via de website dit
formulier te gebruiken. Gebruik je diploma-nummer bij inschrijving.
Inschrijven op locatie blijft nog steeds mogelijk.
EHAK, Eerste Hulp Aan Kinderen.
De opzet van de herhalingslessen is veranderd en aangepast om deze kwalitatief beter in
te delen. De herhalingsles is gesplitst in een herhalingsles Eerste Hulp (EHAK-EH) en een
herhalingsles reanimatie met gebruik AED (EHAK-PBLS). Dit houdt in dat indien u in
bezit bent van het certificaat of module EHAK in plaats van twee herhalingslessen, nu
vier herhalingslessen nodig heeft om het certificaat of module te verlengen na twee jaar.
Er wordt rekening gehouden met de reeds gevolgde herhalingslessen als men binnenkort
in aanmerking komt voor verlenging.
Ter informatie een herhalingsles reanimatie (met gebruik AED) bestaat uit stoornissen in
de vitale functies en komen ook de stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling aan
bod met alle praktische vaardigheden. Voor inschrijven verwijzen wij graag naar de
website/inschrijfformulier en/of op locatie.
BLS/AED, reanimatie volwassen.
Deze herhalingslessen worden ook aangepast. Het aantal inschrijvingen wordt
teruggebracht naar 8 in plaats van 10. Tijdens deze lessen komt ook voortaan het
reanimeren van kinderen aan bod. Dit onderwerp is te weinig voor de gediplomeerde
EHBO’ers aan bod gekomen.
Ter informatie de reanimatie aan kinderen wordt uitgevoerd conform volwassen-protocol
(o.a. benaderingsprocedure en dertig borstcompressies en twee beademingen). Is de
EHBO’er in bezit van de module EHAK/PBLS dan wordt deze uitgevoerd conform PBLSprotocol (o.a. benaderingsprocedure, 1 minuut beademen en 15 borstcompressies en
twee beademingen). Dus al met al een kwaliteitsverhoging en verbetering.
Voor inschrijven verwijzen wij graag naar de website/inschrijfformulier en/of op locatie.
Herhalingslessen.
De lessen vangen aan om 20:00uur en eindigen om 22:00uur. Wij verzoeken om tijdig
aanwezig te zijn zodat de lessen op tijd kunnen aanvangen en om de verstoring van de
les zoveel mogelijk te beperken! Tevens maken wij u er op attent dat de lessen eindigen
om 22:00uur. Indien men eerder de les wil verlaten zal er géén aftekening plaatsvinden
op de kaart en deze les niet opgenomen worden als herhalingsles.
Aanmelden (inschrijven) herhalingslessen.
Wilt u a.u.b. zo mogelijk, vroeg in het seizoen intekenen zodat tijdig bekeken kan worden
of de geplande lessen door kunnen gaan? Als in de loop van het seizoen blijkt dat er zich
voor een bepaalde datum te weinig mensen hebben ingetekend, dan zal in overleg met u
uw naam op een andere lijst geplaatst worden of een nieuwe datum gepland worden.
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BELANGRIJK!
Wij verzoeken u dringend op de ingeplande avond aanwezig te zijn daar anders een
plaats voor iemand anders verloren gaat! Helaas gebeurt het nog steeds, men is
verhinderd (om welke redenen dan ook) maar verzuimt om af te melden voor de
herhalingsles. Bij deze nogmaals het verzoek om tijdig af te melden via 013-2114885
(voicemail) en/of info@petrusdonders.nl
Uitkomst enquête over locatie en oefenavonden.
Onder andere vanwege zaalhuurkosten hebben wij een enquête gehouden onder de
actieve leden van onze vereniging. Helaas is de reactie op de enquête beperkt gebleven
tot de helft van het ledenbestand en ondanks de weinige reacties nemen wij deze mee in
onze besluitvorming. Dit houdt in dat met ingang van het nieuwe seizoen 2015/2016 de
herhalingslessen oftewel de oefenavonden op 1 locatie gehouden worden. Uit de enquête
is verder gekomen dat er overwegend een voorkeur is voor twee oefenavonden n.l, op
dinsdag- en woensdagavond en deze heeft ook onze voorkeur.
Met andere woorden, Wijkcentrum De Spijkerbeemden - Don Sartostraat 4 - 5022 HA
Tilburg met de oefenavonden op dinsdag- en woensdagavond wordt de vaste locatie.
Voorzitter gezocht.
Zoals al eerder aangegeven is Ad van Laarhoven op de Algemene Ledenvergadering niet
meer herkiesbaar als voorzitter van onze vereniging. Al enige tijd, zeker het laatste jaar
zijn wij naarstig op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze bestuursfunctie. Helaas
hebben enkele door ons benaderde personen géén interesse getoond in deze functie. Ook
is deze uitgezet in de vorige ALV 2014 en hierop tot op heden géén reactie gehad. De tijd
gaat dringen vandaar nogmaals een oproep naar onze leden of er interesse is voor deze
bestuursfunctie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad van Laarhoven 06-53120916.
De Algemene Ledenvergadering (ALV).
In vervolg op de oproep voor de functie van de voorzitter geven wij alvast de datum door
van de Algemene Leden Vergadering deze wordt gehouden op donderdag 23 april 2015,
aanvang 20:00uur. In wijkcentrum De Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4 te Tilburg.
Buitenoefening op maandag(avond) 11mei 2015.
Een behoorlijk aantal leden van onze vereniging heeft aangegeven interesse te hebben in
de buitenoefening welke georganiseerd wordt door EHBO Tilburg-West in samenwerking
met onze vereniging. Vandaar dat wij hebben aangegeven om deel te nemen en mede te
organiseren. U hoort nog van ons.
En wist u dat;
• Wij nog steeds vaste hulp leden kunnen gebruiken, aanmelden bij coördinator
vaste hulp
• Het bestuur nog steeds op zoek is naar kandidaat bestuursleden, aanmelden bij
het bestuur
• U zich kunt inschrijven via de website voor de herhalingslessen EHAK en BLS/AED.
Tot besluit wensen wij jullie alle een leerzaam en EHBO-vrij 2015 toe en zien jullie op de
oefenavonden, inzet evenementen of tijdens onze andere activiteiten.
Ad van Laarhoven
Voorzitter Petrus Donders

René Suppers
Secretaris Petrus Donders
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