
            Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Hengelo 
 
                Uitgever: KNV EHBO-Hengelo         Jaargang nummer:  4           Uitgave: nummer:   17         Datum:  April 2011 
 

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  JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 21 APRIL 2011 
              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 2010 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 
    Aftredend: Arie Hubert (herkiesbaar) 
                             Hendrik Buonfanti (herkiesbaar) 

8.   Huldiging jubilarissen 
9.   Diploma uitreiking 

  10.  Plannen voor het komende verenigingsjaar 
  11.  Rondvraag   
  12.  Sluiting   
 
Het financiële jaarverslag ligt een half uur vóór 
aanvang van de vergadering ter inzage. 
Met vriendelijke groeten,                
Het bestuur. 
 
 
DIPLOMA UITREIKING 
 
De diploma uitreiking zal ook dit jaar plaatsvin-
den tijdens de jaarvergadering op 21 april a.s. 
De geslaagden worden hierbij uitgenodigd om, 
samen met hun partner, het diploma in ontvangst 
te nemen. 
Nadien wordt de avond onder het genot van een 
hapje en een drankje nog even voort gezet. 
 
 
 

 
 EHBO diploma 
     Een 
 Veilig gevoel 
 
 

Het jaar van de VRIJWILLIGER 
 
2011 is uitgeroepen tot jaar van de vrijwilliger. 
Vrijwilligers maken het verschil. Ook u, in het 
Europese jaar van het vrijwilligerswerk.  
Kijk op: www.vrijwilligerswerk.nl. 

 
VERKEERSREGELAARS 
 
De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo beschikte al 
enkele jaren over verkeersregelaars. Omdat er 
steeds vaker een beroep wordt gedaan op 
verkeersregelaars zijn vanuit Den Haag de regels 
gewijzigd. Iedere verkeersrege-
laar dient in het bezit te zijn 
van een certificaat met foto. 
Ieder jaar dient men een 
herhalingsles te volgen om up 
to date te blijven. Op 24 maart 
hebben 47 verkeersregelaars 
van de EHBO Hengelo dit 
certificaat behaald.  
De cursus werd gegeven door 
Rob van der Laan van de Politie Twente. 
 
Een super deelname, compliment voor u allen. 
 
De certificaten worden op  21 april tijdens de 
jaarvergadering uitgereikt. 

 
Geslaagden voorjaarscursus 
 

Maandagvond cursus Yvonne: 
C. Maartens, L. Tieke, E. Bayar,  D. Stuurman, 
Y. Roode, D. Geerdink, V. Steenbrink,  
D. Morskieft, N. Germers, L. Hazenberg,  
H. Heutink, D. Hartman en A. Prado 
 
Woensdagvond cursus Lisette: 
L.M. Fonteijn, A. de Graas, M.V. Williams, 
W.H. Teo en E.B.M. ten Siethof, R.S. Perik 
L.J.J. Keetman, G.J. Doldersum, J.R. Keetman, 
E. Koekkoek, R. Geerdink, M.A. van de Logt,  
B. Senel. 
 
Proficiat met het behalen van het EHBO diploma. 
Wij verwachten dat ook zij zich in zullen gaan 
zetten als vrijwilliger voor onze vereniging.  
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JEUGD–EHBO 
 
Op scholen en in wijkcentra is onze groep 
docenten Jeugd EHBO ook dit jaar weer  
succesvol geweest, er zijn afgelopen maanden  
67 kinderen geslaagd voor het diploma jeugd 
EHBO-A: 
Hengelose Schoolvereniging door Theo:  
Rian Cats, Heleen Douwe Dekker, Joyce van 
Duijvendijk, Daan Fhij, Marlon de Hoog, Sima 
Kallo, Marloes Linthorst, Pien Meijs,  
Hayat Odaci, Anne Oosterhof, Anne de Rijke, 
Julius Rutgers, Emine Simsek, Lisra Tanrikulu, 
Floris van Meulen, Bob Vöcking, Baran Karakus 
Kevin Wohlgemuth, Batuhau Sögüt 
Kard. Alfrinkschool door Albert:  
Malu de Bakker, Anne Floor Evers, Ceren Göker, 
Isabelle de Grootte, Tim Nijhof, Gwen Schoon, 
Milan Westerhof, Mart Bijen, Roberto Cimen, 
Tom Kamerich, Muk Klein Oonk, Ilse Nijhof 
Triangel door Gerdien: 
Samr Adam, Mike Borst, Ellis Brouwer, Koen 
van Ginkel, Anouk de Groot, Fionna Hooiveld, 
Aliëtte Hoving, Jasper van der lugt, Carlijn den 
Otter, Tom Rietkerk, Axel Vermeij,  
Marc de Vries 
Woolderschool door Theo: 
Furkan  Akbaba, Sanne Kelder,Anna Spenkelink, 
Maarten Bolster, Dirk van Keulen, Jasper Talen, 
Gerben Bornebroek, Lorenzo Klein Breteler, 
Valerie Verdam, Emma Brouwer , Josien van der 
Kuy, Marjolein Vos, Rosalien Egbertzen, Nadiën 
Mercelina, Chiara de Vries, Merle Elferink, Bas 
Mulders, Merle Wildenborg, Merel Fekkes, 
Silvie Peters, Nona Winterink, Steff Kaptein, 
Eric-Jan Smalbil 
 
Wilt u ook Jeugd EHBO op een school geven? 
Aanmelden via info@ehbo-hengelo.nl  
                  

 
 

 

Forza! 
 
Beste collega-EHBO leden, 
Al in een vorige nieuwsbrief werd ons team 
aangekondigd. Wij zijn bezig met een actieplan 
met als doel: MEER VRIJWILLIGERS! Ja, 
collega’s, we hebben meer mensen nodig 
bijvoorbeeld:  
* sportverzorgers – we kunnen aan het aantal 
aanvragen voor evenementen en andere activitei-
ten haast niet meer voldoen, 
 
* barpersoneel – uiteindelijk vinden we het 
allemaal fijn om even een kopje koffie inge-
schonken te krijgen, misschien kun jij dat op een 
andere avond  voor een ander doen, 
 
* klussenteam – in en om het gebouw. Door 
zoveel mogelijk zelf te doen, ziet het er altijd 
opgeruimd uit en besparen we op de onkosten, 
 
* secretaris – helaas stopt onze secretaris er 
mee en hij wil heel graag een nieuwe inwerken, 
 
* collecte coördinator – die de collecte goed op 
de rit zet en iedereen weet welke wijk je hebt, 
 
* planner AED/Kinderongevallen – zodat de 
certificaathouders weten wanneer zo op herha-
ling kunnen, 
 
* coördinator Jeugd EBO – die ervoor zorgt 
dat zoveel mogelijk kinderen van de basisschool 
een jeugdcertificaat krijgen. 
 
Wil je meer weten over de vacatures, de laatste 
vijf staan uitgewerkt op de site.Wat Forza gaat 
doen? Je kunt van ons in de komende maanden 
een mail verwachten, waarin we dit ook nog 
allemaal uitleggen. Een paar weken na de mail 
gaan we bellen. Misschien hebben we binnen-
kort wel een gesprekje over wat je eventueel nog 
voor de vereniging zou kunnen doen. En ook 
met af en toe een uurtje zijn wij al heel blij! 

 
Groetjes, 
Ritchie, Erik, Hendrik, Annelies, Catharina 

 
 
 


