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Van de voorzitter  
Het jaar 2017 nadert haar eind, weer is er een jaar 
voorbij. Een jaar waarin we met ons allen veel zaken 
hebben aangepakt en vernieuwd. Een vernieuwde 
website, nieuwe opzet dagherhaling en een nieuwe 
opzet Jeugd-EHBO. Zo heeft het hoofdbestuur zich 
ingespannen om onze vereniging te promoten door te 
laten zien wat wij doen en voor de samenleving 
betekenen. Ook hebben zeer onverwacht afscheid 
moeten nemen van Wendy, ze kan haar taak niet 
meer combineren met haar werk. Dus moesten we 
naarstig op zoek naar een nieuwe coördinator 
herhalingen. We zijn zeer verheugd u te kunnen 
melden dat Frits Koning ter Hege haar taak zal 
overnemen. Wij wensen Frits succes in zijn nieuwe 
functie als coördinator herhalingen. 
De collecte heeft met € 1600,00 iets meer opgebracht 
dan vorig jaar. Besef wel dat dit een belangrijke 
bijdrage in de onkosten is voor U. Het is voor u toch 
een kleine moeite om 1 avond per jaar te collecteren 
voor UW vereniging. 
De vrijwilligersavond was een geslaagde avond, 
onder het genot van een hapje en een drankje werd 
onderling over diverse zaken gesproken en hebben 
ons vermaakt aan de speeltafels van het casino. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Het bestuur wenst u en uw gezin een 
vrolijk kerstfeest en een gezond 2018.  
 
Het bestuur heeft besloten om in 2018 geen 
Nieuwjaarsreceptie te houden. 
 
Het aantal leden dat de receptie bezoekt is 
te gering. Helaas neemt de betrokkenheid 
van de leden met de vereniging ook bij ons 
af. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuwe opzet dag herhaling 
Omdat wij steeds vaker de vraag kregen waarom men 
bij ons 2 dagen per jaar herhalingslessen moesten 
volgen en bij andere instanties met 1 dag kunnen 
volstaan, hebben wij ons programma hierop aange-
past. Ook bij ons heeft u nu aan 1 dagherhaling 
voldoende. De duur van deze dag is van 08.30 tot 
16.30 uur. De kosten van deze dagherhaling bedragen 
€ 85,00. Deze prijs is inclusief koffie/thee, lunch 
lidmaatschap en verlengkosten 1x per 2 jaar.  
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. 
Heeft u vragen over de dagherhaling neem dan gerust 
contact met ons op. 

 
Nieuwe website www.ehbo-hengelo.nl  
Wij presenteren u de vernieuwde website van onze 
vereniging. Deze versie is ook op uw smartphone, 
IPhone of tablet te openen, hij past zich automatisch 
aan uw scherm aan. We zijn veel dank verschuldigd 
aan Rick Klensman, hij heeft deze site voor ons in 
elkaar geknutseld. Rick namens allemaal bedankt. 

 

 
 

Volg ons ook op Facebook en Twitter: 
https://twitter.com/ehbohengelo  
https://www.facebook.com/EHBOHengelo  
 
Op de valreep 
Na 14 jaar hebben we afscheid genomen van Elly 
Warmelink. Wij danken haar voor haar inzet en 
wensen haar succes in haar nieuwe functie. 
 
Gisteren bereikte ons het bericht dat Monique Eilers 
is geslaagd als instructeur. Gefeliciteerd. U zult haar 
binnenkort tegenkomen in de Spil. 
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Data herhalingslessen Blok 2 voorjaar 2018  
Om uw diploma geldig te houden dient u herhalings-
lessen te volgen. Dit kan in blokken van 5 avonden 
per jaar van 19.30 tot 22.00 uur dit is gratis indien het 
lidmaatschap is betaald.  
Of 1 dag herhaling per jaar incl. koffie/thee en lunch 
voor € 85,00 p.p. van 08.30 – 16.30 uur. Deze prijs is 
inclusief lidmaatschap en verlengkosten 1x per 2 jaar.  
Het ene jaar volgt u les 1 t/m 5 en het andere jaar les 
6 t/m 10.  
Dus volgt u in het najaar 2017 blok 1, les 1 t/m 5, dan 
volgt u komend najaar 2018 blok 1, les 6 t/m 10. 
Opgave voor herhalingslessen kan bij Frits per e-mail 
herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl of via onze 
website: www.ehbo-hengelo.nl 
  

Blok 2 
1 t/m 5  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

1 Ma  15-01 Di   16-01 Woe    17-01 Do   18-01

2 Ma  22-01 Di   23-01 Woe    24-01 Do   25-01

3 Ma  29-01 Di   30-01 Woe    31-01 Do   01-02

4 Ma  05-02 Di   06-02 Woe    07-02 Do   08-02

5 Ma  12-02 Di   13-02 Woe    14-02 Do   15-02

SPORT   Woe    21-02  
Blok 2 

6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

6 Ma 05-03 Di 06-03 Woe   07-03 Do  08-03

7 Ma 12-03 Di 13-03 Woe   14-03 Do  15-03

8 Ma 19-03 Di 20-03 Woe   21-03 Do  22-03

9 Ma 26-03 Di 27-03 Woe   28-03 Do  29-03

10 Ma 09-04 Di 03-04 Woe   04-04 Do  05-04

 
Een ieder wordt ingedeeld naar zijn/haar opgege-
ven voorkeur. Wijziging in de voorkeur z.s.m. 
doorgeven anders wordt men ingedeeld op de bij ons 
bekende voorkeur. 
 
Van de Penningmeester  
Met betrekking tot het incasseren van de contributie 
voor het jaar 2018 zal er een  wijziging zijn. De leden 
die een incassomachtiging hebben afgegeven zullen 
door mij medio februari belast gaan  worden. Vol-
gens de statuten zijn wij verplicht dit in het begin van 
het jaar te doen. Een attent lid van de vereniging 
heeft ons daarop geattendeerd tijdens de laatste 
jaarvergadering. Alle andere leden, die (nog) geen 
machtiging hebben gegeven, zullen weer een factuur 
ontvangen. De contributie voor 2018 blijft € 30.00. 
Omdat het secretariaat veel wijzigingen heeft 
verwerkt in het adressenbestand en de mailadressen 

hopen wij dat er geen post onbestelbaar terugkomt en 
dat de mail ook niet meer als SPAM wordt aange-
merkt.  Dan gaan wij er van uit dat de contributiebe-
talingen vlot ontvangen zullen worden. Wij zijn nu 
namelijk nog bezig om diverse leden te bewegen om 
de contributie alsnog voor het jaar 2017 te voldoen. 
Allemaal extra werk dat niet nodig hoeft te zijn.                   
Mogen wij op uw medewerking rekenen? 
 
Vrijwilligersprijs 
De evenementenverzorgers van de EHBO Hengelo 
Zijn winnaar 3e prijs geworden in de categorie: 
Educatie, Zorg & Welzijn Award 2017 van de 
gemeente Hengelo. De gewonnen prijs is een 
geldbedrag van € 200,00. 
Als voorzitter heb ik JULLIE welverdiende prijs in 
ontvangst genomen. 
 

 
 
Word EHBO Held met het lespakket van de KNV 
Een Jeugd EHBO cursus voor leerlingen van de   
groepen 7 en 8. Voor informatie over dit lespakket 
kunt u contact opnemen met info@ehbo-hengelo.nl 
 

 
U kunt ook de website www.ehboheld.nl of bekijk 
deze folder: http://www.koninklijke-
ehbo.nl/uploads/tmceattachments/36/EHBO_helden
%20serie%20informatie%20folder.pdf  
Wij geven ook info avonden en workshops over al 
onze cursussen.


