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Van de voorzitter  
Het jaar 2012 is niet begonnen zoals als een ieder 
zich gewenst zou hebben. We hebben afscheid  
moeten nemen van ons gewaardeerde bestuurslid 
Arie Hubert, wij wensen zijn vrouw Maré veel 
sterkte om dit verlies te verwerken. 
Wederom is er ingebroken in ons gebouw de Spil 
het is niet te begrijpen er valt niets te halen. Het 
is erg frustrerend telkens een net opgeknapt 
gebouw weer beschadigd aan te moeten treffen. 
Dan werd ik op 21 februari gebeld door de dames 
Yvonne en Gerdien met de mededeling dat zij 
betrokken waren bij een ongeval. De letsels 
waren van dien aard dat ik vreesde voor een 
lange herstelperiode, gelukkig is dit meegevallen. 
Beide dames maken het goed en geven weer les. 
Maar er is ook beter nieuws te melden, de 
vernieuwde website is in de lucht, we hebben de 
slingerbeurs bezocht, we zijn in er vergevorderd 
stadium met een nieuw ledenprogramma en we 
hebben E-learning toegevoegd aan ons 
assortiment cursussen. 
Hierover verderop meer. 
Mag ik u verwelkomen op de jaarvergadering 
van 19 april a.s. aanvang 20.00 uur.  
(zie uitnodiging op blad 2). 
 
 

 
Sportverzorgers en verkeersregelaars 
Op 24 april a.s. zijn de verkeersregelaars 
uitgenodigd voor hun jaarlijkse herhalingsavond. 
De uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd, 
heeft u zich al opgegeven? 
Nieuwe verkeersregelaars zijn ook welkom even 
melden bij Wim Guleij via 
sportverzorging@ehbo-hengelo.nl  
 

 
  

 

 
 Ongeval instructeurs EHBO Hengelo  
Op 21 februari zijn onze instructeurs Yvonne & 
Gerdien betrokken bij een ongeval. Ze zijn van 
achteren aangereden door een automobilist die 
met ongeveer 90 km per uur op hun stilstaande 
voertuig botste. 

 
Zoals de foto zich laat aanzien ziet het er niet 
goed uit, na behandeling van beide dames in het 
ziekenhuis van Zutphen mochten zij ’s-avonds 
met de taxi naar huis. Beide dames maken het 
overigens goed en geven weer les. 
Onze geweldige bus heeft het er minder goed 
afgebracht hij is total loss, de zoektocht naar een 
vervangend voertuig heeft een Opel Vivaro 
opgeleverd die op dit moment wordt aangepast. 
Wij danken garage Rudy van de Logt uit Hertme 
voor de geweldige ondersteuning tijdens de 
onderhandelingen en afhandeling van de schade. 
Rudy van der Logt al jaren garagehouder voor 
APK & onderhoud van onze EHBO bus. 
 
Vernieuwde website EHBO-Hengelo 
Koen Germers heeft jaren geleden onze website 
gemaakt en onderhouden, onlangs heeft hij te 
kennen gegeven hiermee te willen stoppen. 
Wij bedanken Koen voor zijn werkzaamheden 
voor de EHBO-Hengelo. 
Een vervanger voor Koen was sneller gevonden 
dan verwacht en wel in de persoon van Niek 
Wellink. Niek wil als nieuw bestuurslid ook de 
website onderhouden en heeft binnen korte tijd 
een vernieuwde site gemaakt. Hebt u foto’s of 
suggesties voor onze site laat het Niek weten. 
 

 
www.ehbo-hengelo.nl  
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EHBO Hengelo op Slingerbeurs 
De Slingerbeurs is een initiatief van De Slinger 
Hengelo: een netwerk van bedrijven en 
maatschappelijke organisaties dat zich met 
succes inzet voor een hechtere samenleving. Met 
De Slingerbeurs wil De Slinger Hengelo de 
contacten en samenwerking tussen het 
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in 
de gemeente Hengelo bevorderen. De beurs is 
vergelijkbaar met een overdekte marktplaats 
waar maatschappelijke instellingen en bedrijven 
elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Het doel 
is om zoveel mogelijk concrete matches tot stand 
te brengen met een gesloten beurs. 

 
Nieuwe cursussen 
Als eerste EHBO vereniging in de regio biedt de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO 
Hengelo u de mogelijkheid een EHBO diploma 
te behalen via E-learning. Door de theorielessen 
online te volgen, kan de cursist in zijn eigen tijd, 
achter computer of tablet, de lesstof doornemen 
wanneer het uitkomt. Zo kan iedereen een EHBO 
diploma halen! De E-learning lessen worden 
aangeboden via ehbo-hengelo.MijnEHBO.nl. Na 
het behalen van het theoriecertificaat kan de 
cursist bij ons terecht voor enkele afsluitende 
praktijklessen en het examen.Op dit moment 
bieden we een volwaardige EHBO cursus en een 
officiële cursus Eerste Hulp aan Kinderen in de 
vorm van E-learning. Onze opleidingen voldoen 
aan de richtlijnen van het Oranje Kruis, hierdoor 
zijn de kosten meestal te declareren bij de 
zorgverzekeraar. Meer informatie en 
aanmeldingen via onze website: www.ehbo-
hengelo.nl.   
 

 

 
Forza Team gaat verder! 
Na het succes van vorig jaar gaan we weer een 
nieuw project oppakken namelijk het benaderen 
van die leden waarvan we geen e-mailadres 
hebben. Het is de bedoeling om de leden meer te 
betrekken bij de vereniging om de vereniging te 
kunnen laten groeien en bloeien. We hebben 
onder andere sportverzorgers nodig, mensen 
voor achter de bar, mensen voor in het 
onderhoud van het gebouw en de tuin, 
collectanten, mensen die de collecte willen 
helpen regelen. Vorig jaar hebben we 
voornamelijk leden gebeld waarvan het 
mailadres bij de secretaris bekend was. Gelukkig 
hebben we uit die ronde een aantal mensen 
bereid gevonden om een extra stapje te zetten. 
En het hoeft heus niet vaak maar als u nog een 
momentje hebt bent u van harte welkom. De 
leden zonder bekend mail adres krijgen eerste 
een brief in huis waarin we alles uitleggen en 
een paar weken daarna gaan we ze bellen.Mocht 
iemand willen helpen bij de belronde is hij of zij 
natuurlijk ook van harte welkom.  
Bel dan met 06-20979412, Catharina Broekman. 
 
Hartelijke groeten, 
Ritchie, Annelies, Henrik, Erik, Catharina 
 
Fuldauerstichting 
De KNV EHBO Hengelo heeft bij de 
Fuldauerstichting een aanvraag ingediend voor 
ondersteuning voor twee projecten. Het bestuur 
van de Fuldauerstichting heeft onze aanvraag 
bekeken, nadere informatie ingewonnen en de 
aanvraag beoordeeld aan de hand van de criteria.  
Het bestuur heeft besloten onze aanvraag voor 
het project voor allochtonen te honoreren met:  
Een kostenvergoeding voor de vereniging en een 
groot deel van de kosten voor zowel 12 cursisten 
kinderongevallen als 12 cursisten AED. Voor de 
aanvraag van ondersteuning voor diverse zaken 
m.b.t. ons verenigingsgebouw deze aanvraag 
loopt nog. 
Wij danken de Fauldauerstichting hartelijk voor 
hun bijdrage. 
 


