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Beste leden, 
 
Inmiddels weer juni en wat is het soms moeilijk om te draad weer op te pakken. We zien op dit moment weer verlichting 
van de maatregelen en hopelijk kunnen we in september 2021 weer opstarten. Na meer als een jaar moet je jezelf weer 
helemaal inlezen en nagaan hoe zat het ook alweer. Maar goed de schouders er onder en stap voor stap gaan we vooruit. 
Even een opsomming van wat je tegenkomt. 
 
Hercertificering. 
Speciaal voor de leden die willen hercertificeren zijn er twee avonden in september 2021 en maart 2022. Dit houdt in een 
oefen reanimatie avond en een competentie avond men kan beide avonden volgen. 
Binnenkort ontvangen deze leden het aanvraagformulier. Het verzoek om dit zo snel mogelijk te retourneren. 
 
Lesavonden in seizoen 2021/2022. 
Voorlopig nog op inschrijving en men ontvangt een uitnodiging om de lesavond bij te wonen. Op onze website 
https://www.petrusdonders.nl/herhaling.htm vindt men alle informatie en inschrijfformulier om in te schrijven. Ook op het 
lesschema is dit terug te vinden. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Op 23 september 2021 houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Noteer deze datum in je agenda. 
Voorlopig toegang volgens de maatregelen voor leden.  
 
Reanimatie. 
De Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021 zijn vernieuwd zowel voor volwassenen als kinderen. Binnenkort ontvangen 
jullie de wijzigingen in Dondersteentje-Weetje. Tijdens de lesavonden reanimatie worden deze behandeld. Ook de 
lesavonden worden anders van opzet. Was voorheen voornamelijk herhaling van wat je geleerd had in de basis-cursus nu 
wordt er meer geoefend met scenario-training. Denk hierbij aan elektroden (pads) plakken slecht, slachtoffer ligt in smalle 
gang en hoe gaan we hier mee om. In de nieuwsbrief en zeker op de oefenavonden wordt dit behandeld. 
 
Stop de bloeding en red een leven. 
Deze cursus welke eerst apart werd gegeven is per 1-1-2021 opgenomen in het Diploma Eerste Hulp. Dit houdt in dat we 
bij een hevige actieve bloeding nu de beschikking hebben over; druk op de wond, wondsnelverband, wonddrukverband en 
traumazwachtel. De uitbreiding bestaat uit het gebruik van een tourniquet en opstoppen van de wond. Te zijner tijd 
worden jullie hierover verder geïnformeerd ook hoe het bijscholingstraject eruit ziet. V.w.b de mensen die moeten 
hercertificeren wordt dit opgenomen in de competentie of reanimatie lesavond in september.  
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). 
Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in. Met deze wet wordt de regeling voor bestuur 
en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen verduidelijkt. Ook voor ons 
als EHBO-verenigingen is deze wet straks van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat onze statuten, huishoudelijk reglement, 

financiële administratie en overige administratieve formulieren mogelijk moeten worden aangepast. Dit brengt het nodige 
werk met zich en wij hopen dat wij jullie in september 2021 of anders in april 2022 tijdens de Algemene Ledenvergadering 
de veranderingen kunnen aanbiedingen en ter goedkeuring. 
 
Vrijwilligers gezocht. 

Gezocht, leden in bezit van een geldig EHBO diploma voor uitbreiding voor ons eerstehulpverleners team. 
Wilt u graag het geleerde ten uitvoer brengen en daarmee uw kennis en vaardigheden uitbreiden. Tijdens 
evenementen zoals beurzen, wedstrijden, markten, enz. hebben wij behoefte aan uitbreiding. Natuurlijk 
ga je niet alleen erop uit. Minimaal met twee hulpverleners op een evenement. Mocht je interesse hebben 
neem contact op met de coördinatrice eerstehulpverleners Anita van der Made voor meer informatie. De 
opbrengsten van deze evenementen komen ten goede aan onze vereniging! Om oefenavonden te 

bekostigen is meer nodig dan alleen de contributie, maar ook donaties en subsidies. Zeker nu!! 
 
Rooster lesavonden seizoen 2021/2022. 
Bijlage bij deze nieuwsbrief is het nieuwe lesrooster seizoen 2021/2022. Wij hopen dat wij per september 2021 weer 
kunnen opstarten met het verzorgen van onze lesavonden en cursussen. Voorlopig gaan wij uit dat de Maatregelen in 
kader van Corona nog steeds van toepassing zijn. Kijk ook op website op tabblad Lesavonden (inschrijven) of klik op 
https://www.petrusdonders.nl/herhaling.htm op deze pagina staat de informatie en het inschrijvingsformulier voor de 
lesavonden. Personen die willen hercertificeren wordt aangeraden om zeker aanwezig te op 15 en 21 september 2021 
maar wel vooraf inschrijven. Dit rooster seizoen 2021/2022 is de leidraad voor het komende seizoen als er aanpassingen 
of versoepelingen van de regelgeving dan wordt dit gewijzigd en jullie hiervan op de hoogte gesteld. 
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