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NIEUWSBRIEF 

Voor reacties op of copy voor de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@ehbo-hengelo.nl 

JAARVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van 
de  80e JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 19 APRIL 2018 
              aanvang 20.00 uur in  "De Spil"  
     Willem de Clercqstraat 23 te HENGELO. 
 

AGENDA 
   1.   Opening en welkom door de voorzitter 
   2.   Notulen van de Jaarvergadering 2017 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 

  Aftredend:  H. Oude Wesselink (herkiesbaar) 
                           B. van Lienden (herkiesbaar) 
   8.  Plannen voor het komende verenigingsjaar 
   9.  Rondvraag   
  10.  Sluiting   
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op de 
jaarvergadering 2018. 
 
Met vriendelijke groeten,                
Het bestuur. 

 
Nieuwe statuten en AVG 
 
In de afgelopen drie maanden heeft het hoofdbe-
stuur in elk van de districten voor de afdelingen 
van dat district een bijeenkomst gehouden waarin 
onder andere op de eisen voor goede en actuele 
statuten en de AVG-problematiek is ingegaan. 
De nieuwe AVG, Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, is vanaf 25 mei 2018 van 
toepassing. Op 10 maart hebben wij een concept 
herziene standaard statuten en een toelichting 
hierop ontvangen. Komende week ontvangen wij 
een 7-stappenplan waarmee wij onze eigen 
organisatie kunnen doorlichten én is duidelijk 
welke maatregelen landelijk worden genomen 
om te voldoen aan de eisen van de AVG. 
Wilt u weten wat e.e.a. inhoud? Bezoek pagina: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwer
pen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving  
 
 

Evenementenverzorger 
 
Als lid van een EHBO afdeling word je met 
regelmaat benaderd door de coördinator evene-
mentenverzorging of je een paar uurtjes vrij hebt 
om bij een evenement aanwezig te zijn. Uiteraard 
zichtbaar, dat wil zeggen herkenbaar gekleed in 
het blauw en geel van onze vereniging, aanwezig. 
Of als verkeersregelaar in reflecterende kleding. 
Koningsdag, Nacht van Hengelo, een voetbal-
toernooi voor de jeugd, de avondvierdaagse, 
FBK-games, Enschede marathon. Kortom, 
evenementen die elk jaar op de agenda staan. 
Wat mij opvalt – en dat zal bij u waarschijnlijk 
niet veel anders zijn – is dat sprake is van een 
kleine groep trouwe leden die bij voortduring 
bereid zijn om als evenementenverzorger op pad 
te gaan. Los van het feit dat ik vind dat een lid 
van een afdeling ook de bereidheid hoort te 
hebben om zich in te zetten, komt de vraag op 
hoe we als vereniging meer leden bereid vinden 
om hun vrije tijd op deze wijze in te vullen.  
Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren 
wordt de aanwezigheid van EHBO-ers en 
verkeersregelaars steeds vaker verplicht gesteld. 
U vindt het toch ook belangrijk dat er EHBO 
aanwezig is tijdens een sport of evenement 
waaraan één van uw familieleden deelneemt? 
Als ieder lid zich 2 dagdelen per jaar beschikbaar 
zou stellen hebben we super team. 
 
  Mogen wij ook op uw inzet rekenen 
 

 Daarbij geldt dat zij naar de directe omgeving ons     
 visitekaartje zijn en tonen wat een EHBO-er, lees      
 evenementenverzorger, is en kan! 
Wilt u ook evenementenverzorger worden?  
Ook mensen die alleen verkeersregelaar willen 
worden kunnen zich aanmelden. 
Voor informatie en/of aanmelden mag u contact 
opnemen met Wim Guleij hij is bereikbaar via  
evenementenverzorging@ehbo-hengelo.nl  
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Van de voorzitter 
 
Wist u dat wij dit jaar een feestje gaan vieren? 
De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo bestaat op 18 
november 2018, 80 jaar. Wilt u ons helpen met 
het organiseren van deze avond dan vernemen 
wij dat graag van u. De nieuwe opzet van de 
dagherhalingen zijn uitstekend bevallen. Veel 
deelnemers vonden het fijn dat het nu in één dag 
per jaar afgerond kan worden. Op de vraag of het 
ook mogelijk is om een dagherhaling op zaterdag 
te volgen, kunnen wij antwoorden ja dat kan 
maar alleen bij een minimum aantal van 10 
deelnemers. Beide AED’s van onze vereniging 
zijn aan vervanging toe. Omdat er steeds meer 
eisen gesteld worden in vergunningen aan 
evenementenorganisaties zijn wij verplicht een 
AED bij ons te hebben en moeten onze evene-
mentenverzorgers in het bezit zijn van een 
certificaat EHBDD ( eerste hulp bij drank en 
drugs). De kosten van 2 AED’s bedragen bijna   
€ 4000,00 wij verwachten dan ook dat u ons helpt 
met collecteren om deze kosten terug te halen. 
EHBDD, hierop hebben wij ingespeeld en 
hebben 3 instructeurs deze cursus met goed 
gevolg afgerond. Er is voor de evenementenver-
zorgers al een workshop gegeven, binnenkort 
wordt gevraagd wie deze cursus wil volgen. 
Helaas hebben wij afscheid genomen van Wendy 
Uchtmann, Wendy heeft een baan elders in het 
land aanvaard en kon dit niet combineren met 
haar werkzaamheden bij onze vereniging. Het 
regelen en indelen van de herhalingslessen is 
overgenomen door Fits Koning ter Hege.          
Wij wensen Frits veel succes in deze functie. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Collecte 2018 

 
De collecte 2018 heeft meer opgebracht dan het 
jaar daarvoor. Nog steeds hebben wij een tekort 
aan collectanten en coördinatoren. 
Omdat wij geen cent subsidie krijgen zijn wij 
afhankelijk de jaarlijkse collecte.  
Stelt u ons niet teleur. 
Wij kunnen niet zonder u als collectant. 
 
Noteert u de datum voor de collecte 2018 vast in 
uw agenda!! 15 t/m 22 oktober 2018 
Dit is geen vakantieweek, mogen wij op u  
rekenen? 

    
 

 JA,  wij helpen ook mee!! 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 
 
 Nieuwe collectanten gelieve zich te melden via  
 collecte@ehbo-hengelo.nl of  tel: 062929333 

 
Er gaat geen dag zonder EHBO voorbij. 
 
U denkt dat ik overdrijf, zelfs als u weet dat ik een 
gedreven EHBO-er ben. Ik schets u een voorbeeld. 
Zondagmiddag, thuis aan het lezen en rommelen in 
huis. De deurbel gaat. Op de stoep staat een man in 
vrijetijdskleding. Hij vertelt dat hij met zijn maat aan 
het vissen is, succes hebben gehad en een snoek(je) 
hebben gevangen. Bij het onthaken is het mis ge-
gaan. De haak schiet los en trekt een bloedig spoor 
door een vinger. Het slachtoffer meldt zich bij de 
buren. Die hebben van EHBO geen kaas gegeten 
maar weet wel dat de buurman daar veel meer van 
weet. En ja hoor, het slachtoffer komt erbij. Na een 
kwartier intensieve eerste hulp om de wond te 
stelpen (handschoenen aan!) is het leed geleden. Met 
zijn tweeën vertrekken ze naar het dichtstbijzijnde 
café om weer warm te worden en hun auto op te 
pikken. En maandag toch maar naar de huisarts.

mailto:collecte@ehbo-hengelo.nl
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