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Van de voorzitter 
Beste leden en familieleden ik hoop dat jullie de 
afgelopen maanden in goede gezondheid door 
zijn gekomen, belangrijk is dat dit ook zo blijft. 
De Convid19 heeft een behoorlijk gat geslagen in 
de bankrekening van onze vereniging. Geen 
inkomsten van cursussen en evenementen geen 
verhuur aan derden, kortom we hebben nu al een 
tekort van ruim € 6500,00.  
Door Convid-19 kon jaarvergadering van april 
niet doorgaan, wij zijn echter verplicht elk jaar 
een jaarvergadering te houden. De jaarvergade-
ring van 2020 zal daarom anders verlopen dan we 
normaal gewend zijn. Deze staat gepland voor 1 
oktober 20.00 uur en wel digitaal. U ontvangt 
t.z.t. een mail met daarin een link die toegang 
geeft tot de jaarvergadering.                              
Het bestuur zal, op 1.5 meter afstand, in “de Spil” 
de digitale vergadering leiden. 
Voor wat betreft de herhalingslessen, hierover 
vindt u verderop onze plannen. 
Wij bedanken onze instructeurs voor het maken 
van de digitale lessen. 
We hebben in De Spil de benodigde maatregelen 
genomen conform de eisen van het RIVM. 
2020 zal een vreemd verenigingsjaar zijn, toch 
denk ik dat wij, met de medewerking van alle 
leden, ons tekort zo klein mogelijk kunnen 
houden.  
 
Stay safe!! 
 
 
Vacature 
Onze penningmeester Bert van Lienden heeft in 
de vorig nieuwsbrief aangegeven volgend jaar 
tijdens de jaarvergadering te willen stoppen met 
zijn werkzaamheden als penningmeesster 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. De vacature staat al enige tijd op 
onze website. Onze vereniging kan niet zonder 
penningmeester. Heeft u interesse in de functie 
van penningmeester neemt u dan contact op via 
e-mail:  secretaris@ehbo-hengelo.nl 
 
 

Herhalingslessen seizoen 2020 - 2021 
Na veel, heel veel overleg met diverse vereni-
gingen en hoofdbestuur heeft de EHBO-Hengelo 
besloten om de competenties te toetsen via       
e-learning en 2 herhalingslessen. Dit houdt in 
dat u de theorie per E-mail ontvangt en binnen 
bepaalde tijd moet invullen en afsluiten. U ziet 
direct de uitslag en krijgt feed back. Voor de 
praktijklessen wordt u gevraagd 2 x 1 uur naar 
de Spil te komen, 1e avond voor de reanimatie 
de 2e avond voor behandeling van letsels. 
Er zijn 2 groepen per avond van maximaal 12 
cursisten. 
Het kan voorkomen dat u voor de praktijklessen 
op een andere avond wordt ingedeeld dan u 
gewend bent. Dit komt door het aantal beschik-
bare plaatsen per avond.  
Wij denken hiermee een zeer goede oplossing te 
hebben gevonden zodat u competent blijft en uw 
diploma verlengd wordt.  
Wij hopen op uw begrip en medewerking. 
 

 Blok 1 
 1 t/m 5 Ma   Di / Wo Do      

     Ma  07-09     Di   08-09     Do   10-09     reanimatie 
     Ma  05-10     Di   06-10            Do   08-10     letsels 
     Ma  19-10     Wo 21-10            Do   22-10    reanimatie 
     Ma  16-11     Wo 18-11            Do   19-11     letsels 

 Blok 2 
6 t/m 10         

     Ma  11-01     Wo 13-01            Do   14-01     reanimatie 
     Ma  08-02     Di 09-02           Do   11-02 letsels 
     Ma  15-02     Wo 16-02            Do   18-02     reanimatie 
     Ma  22-03     Di 23-03           Do   25-03     letsels 

 
Een ieder wordt door onze coördinator 
herhalingen, Frits Koning ter Hege,       
ingedeeld en uitgenodigd. 
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Digitale Certificering & Her-certificering 
Reeds enige jaren biedt Het Oranje Kruis de 
certificeringsdiensten ook in digitale vorm aan. 
Hiermee wordt de snelheid van het leveren van 
de certificering verhoogd, de kans op vermissing 
in de post verminderd en draagt Het Oranje 
Kruis bij aan het verkleinen van de ecologische 
footprint. 
Per 1 september 2020 verstrekt Het Oranje Kruis 
haar certificeringsbescheiden standaard op 
digitale wijze.  
Dit houdt in dat u met het behalen van een 
diploma en of (her)certificering standaard een 
digitaal bewijs ontvangt. Wilt u desondanks toch 
liever het diploma of certificaat in hard copy 
ontvangen, dan is dat mogelijk tegen een toeslag 
van € 5,- per persoon. Het voordeel van een 
digitaal certificaat is, je kunt dit gelijk op je 
telefoon zetten zodat je deze altijd kunt tonen 
indien nodig. In dit digitale tijdperk heeft 
eenieder immers altijd zijn/haar telefoon bij 
zich. 
Secretariaat KNV EHBO-Hengelo. 
 
Wordt collectant 
Help jij mee? Het Coronavirus heeft grote 
impact, ook op de EHBO-Hengelo. Door alle 
maatregelen hebben wij dit jaar geen inkomsten 
uit cursussen en evenementen kunnen genereren. 
Hierdoor zijn wij onze inkomsten misgelopen. 
Onze kosten gaan echter wel door. Wordt 
collectant en help de EHBO Hengelo hun 
doelstellingen te behalen. Collecteren is een 
kleine moeite en kost maar enkele uren van je 
tijd, het is nog leuk ook. 
U ontvangt binnenkort een schrijven van 
onze penningmeester. 
Geef je op via collecte@ehbo-hengelo.nl  
 
Collecteweek 12 t/m 17 oktober 2020 

 

 
JA,  wij helpen      
    ook mee!! 
 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 

EHBDD 

 
Er is weer een pil toegevoegd aan de zwarte 
lijst. Blijf op de hoogte en download de 
Redalert app #trimbos 

 
Evenementenverzorging 
 
Het KNV EHBO Evenemententeam verzorgt op 
29 augustus a.s. een seminar over hulpverlenen 
op evenementen tijdens de Covid-19 pandemie. 
Vanuit hun ervaring zullen leden van het team u 
vertellen over de belangrijke zaken om te 
regelen, hoe om te gaan met de hulpverleners en 
hulpvragers en u tips geven. 
Op 29 augustus 2020 starten we om 11.00 uur en 
zijn we rond 14.00 uur. 
Rick en Toon zullen namens EHBO-Hengelo 
aanwezig zijn.
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