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EHBO-vereniging Petrus Donders 90 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
Wat de tijd vliegt voorbij. Helaas nog niet v.w.b. de Corona deze heeft ons nog steeds in zijn greep. 
Ondertussen zijn er wat versoepelingen opgetreden maar het gaat volgens de verwachtingen nog een lang 
verhaal worden. Maar goed we naderen de zomer en gaan denken aan vakantie. Mei zou de laatste maand 
van het seizoen 2020/2021 zijn. Helaas! 

Wij gaan er vanuit dat wij met ingang van 1-september-2021 weer kunnen opstarten met onze activiteiten. 
Maar zoals het nu voordoet weten wij niet of het nog onder en welke voorwaarden? 
 
Lesavonden seizoen 2021/2022. 
Op het moment zijn wij bezig met het rooster van de lesavonden op te stellen voor het nieuwe seizoen. 

Omdat onbekend is onder welke voorwaarden deze gaan plaatsvinden starten wij op volgens eerder 
opgegeven “Maatregelen in kader van Corona”. Wij moeten dit rooster nog voorleggen aan de instructeurs 

na opstelling en indien zij akkoord zijn willen wij het rooster aan jullie aanbieden. 
Als wij het rooster aanbieden dan zullen wij gelijk de voorwaarden erbij doen. Let wel dit is onder 
voorbehoud omdat de maatregelen aan wijzigingen onderhevig zijn.  
 
Eerstehulpverleners Petrus Donders. 
Er komen aanvragen binnen maar zijn alle onder voorbehoud en in afwachting van vergunning verlening 

door de gemeente. We volgen de berichtgeving hierover zodat wij op tijd jullie kunnen bijscholen en vóór 
aanvang van het evenement. Denk hierbij aan “Veldnorm Evenementenzorg”, “Hulpverlening tijdens 
Corona”, (bij)scholing “Drugs en Alcohol”, “Wandel- en Sportletsels” en “Reanimatie volgens nieuwe 
richtlijn”. Ook zullen faciliteiten weer open moeten zijn en opleiders weer tijd en ruimte om op te leiden. 
Houd hierover contact met jullie coördinatrice.  
 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Op maandag 26 april heeft onze voorzitter op het gemeentehuis in Tilburg de Koninklijke 

Onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” ontvangen. 
Verbonden aan EHBO-vereniging Petrus Donders, onder andere als instructeur en sinds 
zes jaar voorzitter en secretaris. 
Omschrijving in Brabants Dagblad 27-april.  
 
Naschrift René: Beste leden bedankt voor de felicitaties die ik heb ontvangen. 

 
Bestuurlijke zaken. 
Zoals je ziet wordt erop de achtergrond nog werk verricht. Met ingang van 1-juli-2021 treedt de “Wet op 
bestuur en toezicht rechtspersonen” in werking. Als EHBO vereniging krijgen wij hier ook mee te maken en 
zullen wij ons de komende maanden erop gaan richtten. Op een later moment zullen wij jullie hierover 
verder informeren. 

Er is een wijziging in de ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Dit gaat over de wijze van presenteren 
van de cijfers volgens een format van de belastingdienst publiceren. Terug te vinden op onze website.  
 
Felicitaties. 

De “Nieuwsbrief” en “Dondersteentje-Weetje” zijn in deze tijd een bron van informatie. Zeker nu we geen 
lesavonden meer kunnen verzorgen. Eerder stonden wij stil bij speciale gelegenheden van onze leden mits 
wij hierover geïnformeerd waren. Mede door de huidige tijd gaan door middel van een digitale kaart, 

ontvangen leden een digitale verjaardagskaart. Voor overige gelegenheden geld dit ook indien wij hiervan 
(vooraf) op de hoogte of over geïnformeerd zijn. Jullie kunnen deze gelegenheden (o.a. geboortes, 
huwelijken, etc) doorgeven bij het behandelende bestuurslid.  
Bij Annie annievandersteen@petrusdonders.nl of info@petrusdonders.nl laatstgenoemde zorgt voor 
doorzending. Ook via postadres Oosterbeekstraat 12 5045 TK Tilburg of 06-22433557.  
 
Namens bestuur: 

René Suppers  
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 
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