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NIEUWSBRIEF 

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

Van de voorzitter 
Na een voor iedereen welverdiende vakantie staat 
de start van een nieuw EHBO seizoen weer voor 
de deur. Vanaf eind april zijn onze evenementen-
verzorgers en verkeersregelaars in de weer 
geweest op grote en kleine evenementen. 
Afgelopen Koningsdag kreeg de afdeling 
Groningen de uitdagende taak om de EHBO voor 
de gehele dag te leveren. Dat na het afhaken van 
het Rode Kruis om redenen die er hier niet toe 
doen. Om op zo’n korte termijn en op een dag dat 
in heel Nederland Koningsdag wordt gevierd, is 
het niet eenvoudig om voldoende mensen te 
vinden. Dankzij een snelle oproep via Facebook 
heeft het (landelijk) bestuur het signaal opgepakt 
en is het gelukt de bezetting te regelen. Uit alle 
hoeken van de KNV is die hulp aangeboden. Ook 
van onze vereniging zijn 4 EHBO-ers naar 
Groningen geweest, zij hebben een geweldige 
dag beleefd. Dank voor jullie inzet. Een periode 
met veel evenementen als 4 daagse, dubbele mijl, 
Maybaum festival, Nacht van Hengelo en FBK 
games en de 4 daagse Nijmegen. Een geweldige 
flexibele inzet is er getoond door jullie. 
Evenementenverzorgers EHBO Hengelo, 
BEDANKT 
 
Wilt u deze groep komen ondersteunen? 
Wij staan echt te springen om vrijwilligers. 
Mail naar: 
evenementenverzorging@ehbo-hengelo.nl  
Ik wens u een aangenaam cursusseizoen.  
 
Uw voorzitter. 
 
Cursussen 2018 
Eerste hulpverlener avondcursus start maandag 
10 september. Bij voldoende deelname ook op 
woensdag 12 september 
 

AED cursus  
14 en 28 sept, 19 okt, 2-16 en 30 nov, 14 dec. 
 

Eerst hulp aan kinderen 
Zaterdag 29 september en zaterdag 24 november 
 

Informatie over overige cursussen verkrijgbaar 
via cursussen@ehbo-hengelo.nl  

 
 

Data herhalingslessen Blok 1 najaar 2018 
De herhalingslessen en diplomaverlengingen 
worden gepland door Frits Koning ter Hege.       
Frits is bereikbaar via 
e-mail: herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl 
Om uw diploma geldig te houden dient u herha-
lingslessen te volgen. Dit kan in blokken van 5 
avonden per jaar van 19.30 tot 21.30 uur dit is 
gratis indien het lidmaatschap is betaald.  
Ook kunt u 1 dag herhaling per jaar volgen van 
08.30 tot 16.30 uur. De kosten van deze dag 
herhaling bedragen € 85,00. Deze prijs is 
inclusief koffie/thee, lunch, lidmaatschap en 
verlengkosten 1x per 2 jaar. Heeft u vragen over 
de dag herhaling neemt u dan gerust contact met 
ons op. 
 Voor in company lessen bij bedrijven zal een   
 passende offerte worden aangeboden. 
 Opgave voor herhalingslessen kan bij Frits of    
 via onze website: www.ehbo-hengelo.nl 
  

 Blok 1 
 1 t/m 5      maandag      dinsdag       woensdag     donderdag 

1     Ma  10-09     Di   11-09     Woe   12-09     Do   13-09 
2     Ma  17-09     Di   18-09            Woe   19-09     Do   20-09 
3     Ma  24-09     Di   25-09          Woe    26-09     Do   27-09 
4     Ma  01-10     Di   02-10     Woe    03-10     Do   04-10 

5     Ma  08-10           D i   09-10     Woe    10-10 
    Do   11 

0 
  SPORT       Woe    17-10  
 Blok 1 

   6 t/m 10      maandag      dinsdag      woensdag     donderdag 
6     Ma 29-10     Di 30-10     Woe   31-10     Do  01-11 
7     Ma 05-11     Di 06-11             Woe   07-11      Do  08-11 
8     Ma 12-11     Di 13-11     Woe   14-11      Do  15-11 
9     Ma 19-11     Di 20-11     Woe   21-11     Do  22-11 

10     Ma 26-11     Di 27-11     Woe   28-11      Do  29-11 
 

Een ieder wordt ingedeeld naar zijn/haar 
opgegeven voorkeur. Alleen leden die vorig 
jaar hun diploma hebben gehaald of zij die lid 
zijn geworden, moeten zich opgeven. Wijziging 
in de voorkeur z.s.m. doorgeven anders wordt 
men ingedeeld op de bij ons bekende voorkeur. 
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De AED’s van de EHBO-Hengelo 

 De EHBO-Hengelo beschikt over 2 AED’s die   
 worden ingezet bij evenementen en sporten.  
 Beide AED’s zijn inmiddels vervangen. 
 De kosten hiervoor waren € 3500,00. 

 
Wilt u ons helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen? 
 
Van de penningmeester. 
Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Als 
penningmeester mag ik de financiën van de 
vereniging op de rij proberen te houden. Zo mag 
ik de contributie innen en nog vele andere zaken 
regelen. 
Over de contributie heb ik toch wel een paar 
opmerkingen. Er zijn leden die de vereniging 
toestemming hebben gegeven om het contribu-
tiebedrag jaarlijks te mogen incasseren ten laste 
van hun bankrekening. Echter, als ik dan de 
incasso-opdracht naar de bank stuur wordt de 
incasso geweigerd om verschillende redenen. 
Bijvoorbeeld niet voldoende saldo, men is er 
toch niet mee akkoord of er is een andere reden. 
Dat betekend dan voor mij dat ik alsnog een 
factuur moet maken. Op zich geen probleem 
maar als ik dan die factuur via de mail ga 
versturen kan het soms lang duren alvorens er 
betaald gaat worden. De factuur is dan bijvoor-
beeld in de spam box terechtgekomen. Wilt u 
dus er op toezien dat de mail van de vereniging, 
@ehbo-hengelo.nl, veilige mail is en geen spam.  
Wij gebruiken de mailadressen zoals u die aan 
ons heeft doorgegeven in het afgelopen cursus-
jaar. U heeft toen ter controle een lijst met al uw 
gegevens doorgegeven, deze hanteren wij. 
Ook wil ik alle leden vragen die nog geen 
machtiging voor incasso aan de vereniging 
hebben gegeven dit alsnog te doen. Het is 
makkelijk te regelen want neem met mij contact 
op via het mailadres penningmeester@ehbo-
hengelo.nl  en ik zorg voor de verwerking. 
 
Bij voorbaat  dank voor de medewerking en 
wens u een leerzaam seizoen toe. 
 
 
 
 

 
Opnieuw een uitdaging…….. 
Wij hebben de vraag gekregen om het verkeer- en de 
EHBO te verzorgen tijdens alle uitvoeringen van het 
theaterstuk STORK 150 jaar. 

 
U snapt het natuurlijk 
dat dit een beste kluif 
is. Dit kunnen wij 
niet alleen en hebben 
hierbij de hulp van u 
allen nodig. 
 
Wat hebben we nodig 
en wanneer? 
 
26 dagen lang te be-
ginnen op 22 augus-
tus en eindigend op 
22 september a.s. 
 

 
Per dag hebben we 4 EHBO-ers en 5 verkeersrege-
laars nodig. 
 
EHBO  
2 van 16.00 tot 22.00  en  2 van 17.30 tot 23.00 
 
Verkeersregelaars 
3 van 16.00 tot 18.00 en van 21.30 tot 22.30 
1 van 16.00 tot 18.00 
1 van 15.00 tot 18.30 
Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet via  
secretaris@ehbo-hengelo.nl  
 
 
Collecteweek 15 t/m 22 oktober 2018 

 

 
JA,  wij helpen      
    ook mee!! 
 
 

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