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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Beste leden en familieleden hierbij ontvangt u
alweer nieuwsbrief 44 van onze fantastische
EHBO vereniging. Ongetwijfeld heeft u de
persconferentie (31 maart) van de regering
gezien. In deze persconferentie is aangegeven dat
willen wij het Corona virus nog efficiënter gaan /
moeten bestrijden er nog verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Het gevolg van
deze maatregel is dat tot 1 juni a.s. samenkomsten in welke vorm dan ook verboden zijn. Dit
houdt in dat ook onze geplande Algemene
Ledenvergadering (jaarvergadering) van 18 april
NIET doorgaat. Ook al onze cursussen zijn
stopgezet en alle evenementen zijn t/m 1 juni
afgeblazen.
Een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering is 1 oktober a.s. hiervoor ontvangt u ter
zijner tijd een uitnodiging.
De geldigheid van uw diploma is door het
Coronavirus niet in het geding.
Wij houden u op de hoogte.

KNV Noodhulp
Wij hebben onze Noodhulp Organisatie geactiveerd ten behoeve van de zorg rondom het
coronavirus (COIVD-19). Door het netwerk te
activeren wordt er een vervolg gegeven aan een
jarenlange traditie waarbij mensen met een
EHBO diploma zorg gaan verlenen aan mensen
in nood. Ook u als EHBO-er kunt zich aanmelden via: https://knv-noodhulp.nl/wp/contact/

“Als het niet noodzakelijk is, BLIJF BINNEN en
let op elkaar” stay safe.

Overlijdensbericht
Op 20 februari j.l. kregen wij het droeve bericht
dat ons oud bestuurslid en erelid mevrouw
Annie Ehbel – Zandbergen op 91 jarige leeftijd is
overleden. Wij hebben oppassende wijze afscheid
van haar genomen.

Vacature
Onze penningmeester Bert van Lienden heeft
aangegeven volgend jaar tijdens de jaarvergadering te willen stoppen met zijn werkzaamheden
binnen de KNV EHBO-Hengelo. Bert heeft dan
30 jaar zijn steentje bijgedragen aan onze EHBO
vereniging. Wij zijn dan ook op zoek naar een
penningmeester zodat er ruim tijd is om zaken
over te dragen. Een vacature zal binnenkort op
onze website verschijnen. Heeft u interesse in de
functie van penningmeester neemt u dan contact
op via e-mail: secretaris@ehbo-hengelo.nl

Komt u ons instructeursteam versterken:
Wij willen graag uitbreiding van ons instructeursteam, daarom zijn wij op zoek naar instructeurs
EHBO. Wilt u ons team instructeurs komen
versterken d.m.v. het geven van EHBO lessen en
herhalingslessen neemt u dan contact op met ons
secretariaat, secretaris@ehbo-hengelo.nl

Voor reacties op of copy voor de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@ehbo-hengelo.nl
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Aangepaste reanimatie richtlijnen
Zoals u reeds gehoord en gelezen heeft zijn er
aangepaste reanimatie richtlijnen opgesteld. Er
zijn diverse instanties die hierover informatie
verstrekken. Hierbij volgen er enkele:
https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegenverspreiding-coronavirus/
Protocol van de Nederlandse Reanimatie Raad

Beste leden,
Hopelijk gaat het goed met jullie allemaal. Het
belangrijkste is dat we allenmaal veilig en
gezond door deze moeilijke tijd komen.
Ons EHBO gebouw is voorlopig nog gesloten
maar dat betekend niet dat wij stil zitten.
Zo is het gebouw van binnen geschilderd en is er
nieuwe vloerbedekking gelegd in de blauwe zaal
en in gang van de garderobe.
Wij hopen jullie gauw weer te mogen ontvangen.
Tot die tijd: houdt u aan de regels, blijf gezond
en tot gauw.

Om mensen bewust te maken van de aangepaste
reanimatie richtlijnen voor volwassenen tijdens
de Corona crisis hebben Elly Warmelink en
Jeanine Peulken samen deze video gemaakt.
Delen naar al jullie bekenden met EHBO, BHV
of een Reanimatie opleiding wordt gewaardeerd!
https://t.co/VQk72QyAoP?ssr=true
Let op uw eigen veiligheid!!
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