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Beste Leden;
Wij zitten alweer in juni, sommige zijn
al op een verdiende vakantie en
anderen moeten nog even voordat
ook zij ervan kunnen genieten.
Ook wij zijn er aan toe zo’n vakantie
en even de boel de boel laten. Maar
helaas er zijn enkele losse eindjes
welke wij nog moeten verbinden.
Seizoen 2018/2019.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief
hebben wij het lesschema voor het
komende seizoen bijgevoegd.
Zoals in de nieuwsbrief van mij
aangegeven hebben wij het aantal
lesavonden teruggebracht.

Tilburg, 18-6-2018
Vandaar ons verzoek om in ieder
geval je tijdig in te schrijven voor de
reanimatielessen, vol-is-vol.
De lezing op dinsdagavond
6-november-2018 heeft als thema
“Hart”. Hierover informeren wij jullie
in een volgende nieuwsbrief. Er
moeten namelijk nog enkele
afspraken over gemaakt worden.
Voorts is erop woensdag
16-januari-2019 een thema-avond
over Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs.
Deze avond is bedoeld voor onze
eerste hulpverleners van de vaste
hulp. Voor deze avond geld een
maximaal aantal. De planning is om
mogelijk meerdere avonden te
organiseren. Mochten er onder jullie
interesse hebben, ook leden vaste
hulp dan graag een opgave bij
opleidingen@petrusdonders.nl
Leden van de vaste hulp ontvangen
een uitnodiging voor 16-01-2019.


Diplomanummer,

Vervaldatum.
E-mail adres wordt alleen doorgeven
bij examen van Het Oranje Kruis. Is
namelijk een van de verplichte
velden.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Inmiddels hebben wij al een redelijk
aantal toestemmingen mogen
ontvangen. Maar nog niet iedereen
heeft deze al dan niet ingevuld en
ondertekend retour gestuurd.
Bij deze het verzoek om deze alsnog
in te sturen.

Hercertificeringen per 1-oktober2018.
Met ingang van 1-oktober-2018
verlopen weer enkele diploma’s en
certificaten. Er zijn reeds al leden die
te kennen hebben gegeven dat zijn
willen hercertificeren. Wilt u eveneens
hercertificeren geef dit tijdig aan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wij hebben deze toestemming nodig
om jullie te kunnen bereiken:

Per post,

E-mail,

telefoon
Voor hercertificering geven wij de
volgende gegevens door aan het
Oranje Kruis en deze staan eveneens
op het diploma/pasje.

Naam,

Geboortedatum,

De volgende nieuwsbrief verschijnt
september 2018, begin seizoen
2018/2019.

Rabobank Clubkas campagne.

Wij doen mee als vereniging aan deze
Clubkas campagne.
Leden van de Rabobank ontvangen
voor de stemperiode 2-10/14-10-’18
per post of e-mail een code waarmee
ze kunnen stemmen. Zij ontvangen
EHAK-leden; op het lesschema staan
vijf stemmen en mogen maximaal
de datums en thema’s van de
twee stemmen uitbrengen op een
lesavonden aangegeven. Binnenkort
ontvangen jullie de planning op naam vereniging.
en daarbij het verzoek om graag tijdig Informeer als lid van onze vereniging
bij uw familie, vrienden en kennissen
aangeven of je aanwezig kunt zijn.
Mogelijk moeten wij een inhaal eerste of zij lid zijn van Rabobank Tilburg en
of zij op onze vereniging willen
hulp en/of reanimatieavond
stemmen.
organiseren.

Fijne vakantie en tot ziens.
René Suppers
Secretaris
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