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Tilburg, 2-9-2018
Seizoen 2018/2019.
Als bijlage bij de nieuwsbrief van juni
2018 was het lesschema het seizoen
2018-2019 bijgevoegd. Hierin hebben
wij aangegeven dat het aantal
lesavonden is teruggebracht.
Ook 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”.
EHAK-leden;
Tot op heden weinig reactie gehad
over het rooster zoals voorgesteld aan
de EHAK-leden. Wij nemen het
rooster nu definitief op en t.z.t.
krijgen de EHAK-leden een
herinnering/uitnodiging voor de
lesavond.
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.
Binnenkort ontvangen deze leden
hierover een brief.

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
vijf stemmen en mogen maximaal
twee stemmen uitbrengen op een
vereniging.
Informeer als lid van onze vereniging
bij uw familie, vrienden en kennissen
of zij lid zijn van Rabobank Tilburg en
of zij op onze vereniging willen
stemmen.
Hercertificeringen per 1-oktober2018.
Met ingang van 1-oktober-2018
verlopen weer enkele diploma’s en
certificaten. Op het moment hebben
bijna alle gereageerd!
Dit houdt dat de aanvraag eerder de
deur uit kan en de pasjes mogelijk
voor 1-oktober-2018 binnen zijn.
Cursus Diploma Eerste Hulp.
Met ingang van 8-oktober-’18 starten
wij de opleiding bij voldoende
aanmeldingen. Mochten er binnen de
familie- of kennissenkring of collega’s
interesse zijn om een Diploma Eerste
Hulp te behalen? Maak ze dan attent
op uw EHBO-vereniging. Voor meer
informatie info@petrusdonders.nl of
(voicemail) 013-4562474.
EHBO-ver. Petrus Donders 90 jaar

Rabobank Clubkas campagne.

Beste Leden;
En voor je het weet zit het er alweer
op en begint een nieuw seizoen. Wij
hopen dat de vakantie naar wens is
geweest en dat we weer met nieuwe
energie ons kunnen storten op de
Eerste Hulp.

Ja, je leest het goed. Volgend jaar om
precies te zijn 24-maart-2019 bestaan
we 90 jaar. Reden om hierbij stil te
staan. Inmiddels zijn wij bezig om het
een feestelijk tintje te geven. Wat??
Even wachten nog.
Tot op een van de oefenavonden.
René Suppers
Secretaris

EHBO-vereniging Petrus Donders al bijna 90 jaar een begrip in Eerste Hulp. (opgericht 23 maart 1929).
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