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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  81e JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 18 APRIL 2019 
              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 2018 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
         Nieuwe statuten huishoudelijk regelement 
    Veldnorm Evenementenzorg 
          Werkgroep Communicatie Plan 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 

  Aftredend:  B. Rozema (herkiesbaar) 
                           T. Knippenborg (herkiesbaar) 
   8.  Plannen voor het komende verenigingsjaar 
   9.  Rondvraag   
  10.  Sluiting   
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op de 
jaarvergadering 2019. 
 
Met vriendelijke groeten,                
Het bestuur. 

 
 

Veldnorm Evenementenzorg 
 

 
 

Op 1 maart 2019 wordt de nieuwe veldnorm 
evenementenhulpverlening ondertekend. Deze 
norm is opgesteld door een projectgroep met 
steun van organisaties en instanties uit het veld. 
Wat heeft deze norm straks voor gevolgen voor de 
hulpverlening? 

Volgens de officiële doelstelling zal ‘de Veld-
norm Evenementenzorg beschrijven wat goede 
evenementenzorg is en hoe de kwaliteit en 

patiëntveiligheid geborgd kan worden. Daar-
naast gaat hij helderheid verschaffen over de 
verschillende termen en definities die gebruikt 
worden in de evenementenzorg en normen 
stellen wat betreft competenties, zorgniveaus, 
inzet, registratie en evaluatie.’ 

Meer hierover is te lezen op: 
https://www.ehbo.nl/nieuws/artikel/nieuwe-
regels-zorgen-voor-veiligheid/  

De complete norm en de website hiervan kan   
men vinden op:  
http://www.evenementenz.org/wp/  

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. 
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? 
Onze evenementenverzorgers voldoen aan de 
gestelde eisen volgens de nieuwe “Veldnorm 
Evenementenzorg” allen zijn in het bezit van de 
certificaten Eerste hulp bij Wandelletsel, Sport-
letsels en het certificaat Eerste Hulp bij Drank & 
Drugs. Doe leuke ervaringen op en meld u aan. 
 
Komt u ons ook helpen: 
 
Op verzoek van onze kadergroep zijn wij op zoek 
naar verjonging in de groep assistenten. Wilt u 
onze instructeurs ondersteunen tijdens de EHBO 
lessen en herhalingslessen neemt u dan contact 
op met Henriette Oude Wesselink 074-7501533. 
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Van de voorzitter 

 
Beste leden en familieleden hierbij ontvangt u 
alweer nieuwsbrief 41 van onze fantastische 
EHBO vereniging. Afgelopen week hebben wij 
het droeve bericht ontvangen dat onze oud 
secretaris, Leo Germers, op 69 jarige leeftijd is 
overleden. Wij hebben op passende wijze 
afscheid van Leo genomen en de familie sterkte 
gewenst met dit grote verlies. 
Het is rustig in EHBO land er worden weinig 
EHBO cursussen gegeven, dit baart ons zorgen. 
Uitbreiding van ons team evenementenverzorgers 
is echt wel nodig. De aanvragen voor EHBO 
ondersteuning op de evenementen en sporten 
stromen binnen, door een nieuwe regelgeving is 
er het e.e.a. gewijzigd, dit leest u verderop in 
deze brief. 
De Kon. Ned. Ver. EHBO heeft een nieuwe 
website en een nieuw ledenbestand in gebruik 
genomen, dit is een klus voor onze secretaris. 
Op 18 april vindt de jaarvergadering plaats, ik 
wil u allen vragen deze vergadering toch vooral 
te bezoeken. Namens het bestuur wens ik jullie 
veel leesplezier en hoop toch echt op jullie 
aanwezigheid en medewerking tijdens de 
jaarlijkse collecte. 
 
Traumahelikopter veiligheidsvoorschriften 
 

 
 
Wist u dat er traumahelikopter veiligheidsvoor-
schriften opgesteld zijn? 
 

 
Open deze link en vindt u de voorschriften: 
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anw
b/pdf/maa/landing_trauma_infographic_def.pdf  
 
Je weet nooit of je in een situatie beland waarbij 
je deze informatie goed kunt gebruiken. 
 
Collecte 2019 

 
De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo zoekt 
collectanten en coördinatoren in Hengelo. 
Van 14 t/m 19 oktober 2019 vindt de jaarlijkse 
collecteweek van de KNV EHBO-Hengelo 
plaats. Om deze week tot een succes te maken, is 
de KNV EHBO-Hengelo op zoek naar zoveel 
mogelijk collectanten. Met het collectegeld werkt 
de KNV EHBO-Hengelo aan de uitrusting van de 
evenementenverzorgers en het up to date houden 
van materialen als reanimatiepoppen en AED 
trainingsapparatuur. 
We hebben afgelopen jaren veel onderhoudskos-
ten gehad en hebben al veel bereikt, maar we zijn 
er nog niet. Dit voorjaar zal ons gebouw “De 
Spil” geschilderd moeten worden. De kosten 
hiervan bedragen € 6000,00. Ook de binnenkant 
kan wel een nieuw lik verf gebruiken. 
Het bestuur kan dit echter niet alleen…. 
Meld je aan: 
 
Omdat wij geen cent subsidie krijgen zijn wij 
afhankelijk de jaarlijkse collecte.  
Stelt u ons niet teleur. 
Wij kunnen niet zonder u als collectant. 
 

    
 

 JA,  wij helpen ook mee!! 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 
 
 Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bert   
 van Lienden tel: 062929333 of via e-mail: 
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