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Van de voorzitter  
Nu ik dit stukje schrijf besef ik mij dat we nog enkele 
weken hebben te gaan en het jaar 2016 is al weer 
voorbij. Een jaar waarin we met een voltallig bestuur 
grote stappen hebben gemaakt. Er is een wijziging in 
het bestuur opgetreden, dit leest u verderop. 
We hebben de unit achter de Spil op laten knappen 
rotte delen zijn vervangen, er zit een nieuw dak op en 
het totaal is geschilderd. Met normaal onderhoud gaat 
deze unit nog zeker 20 jaar mee. 
De organisatie en opbrengst van de collecte was zeer 
bedroevend er is € 752,22 opgehaald. 
We zijn samen met omwonenden in gesprek met de 
NUON over het plaatsten van een Duurzame Energie 
Centrale op de parkeerplaats aan de Willem de 
Clercqstraat. Vanaf de start van de bouw zal de 
parkeerplaats zeker 6 maanden niet toegankelijk zijn. 
De start datum is nog niet bekent.  
De nieuwe uitgave van het Oranje Kruis boekje, de 
27e druk, heeft haar intrede gedaan. Hierin zijn toch 
een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. 
Ook is er een wijziging in de herhalingsles voor 
EHBO-ers met de aantekening EHaK deze certifi-
caathouders hoeven geen extra herhalingsles meer te 
volgen om de EHaK geldig te houden. Vanaf 2017 is 
de herhalingsles EHaK opgenomen in het reguliere 
blok herhalingslessen. 
 
 
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 
Het bestuur wenst u en uw gezin een 
vrolijk kerstfeest en een gezond 2017.  
 
Tevens nodigen wij  u en uw partner van 
harte uit op onze Nieuwjaarsreceptie    
       
        vrijdag 6 januari  20.00 uur. 

 

     

Data herhalingslessen Blok 2 voorjaar 2017  
De herhalingslessen en diplomaverlengingen worden 
gepland door Wendy Uchtmann. Wendy is bereikbaar 
via e-mail: herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl 
Om uw diploma geldig te houden dient u herhalings-
lessen te volgen. Dit kan in blokken van 5 avonden 
per jaar van 19.30 tot 22.00 uur dit is gratis indien het 
lidmaatschap is betaald.  
Of 2 dagen herhaling per jaar incl. koffie/thee en 
lunch voor € 100,00 p.p. van 09.00 – 15.00 uur. 
Voor bedrijven zal een passende offerte worden 
aangeboden. 
Opgave voor herhalingslessen kan bij Wendy of via 
onze website: www.ehbo-hengelo.nl 

 
Blok 2 
1 t/m 5  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

1 Ma  16-01 Di   17-01 Woe    18-01 Do   19-01 
2 Ma  23-01 Di   24-01 Woe    25-01 Do   26-01 
3 Ma  30-01 Di   31-01 Woe    01-02 Do   02-02 
4 Ma  06-02 Di   07-02 Woe    08-02 Do   09-02 
5 Ma  13-02 Di   14-02 Woe    15-02 Do   16-02 

SPORT   Woe    22-02  
Blok 2 

6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag
6 Ma 06-03 Di 07-03 Woe   08-03 Do  09-03 
7 Ma 13-03 Di 14-03 Woe   15-03 Do  16-03 
8 Ma 20-03 Di 21-03 Woe   22-03 Do  23-03 
9 Ma 03-04 Di 04-04 Woe   05-04 Do  06-04 

10 Ma 10-04 Di 11-04 Woe   12-04 Do  13-04 

 
Een ieder wordt ingedeeld naar zijn/haar opgege-
ven voorkeur. Alleen leden die pas dit jaar hun 
diploma hebben gehaald of zij die lid zijn geworden, 
moeten zich opgeven. Wijziging in de voorkeur 
z.s.m. doorgeven anders wordt men ingedeeld op de 
bij ons bekende voorkeur. 
 
 

 
 

EHBO diploma Een Veilig gevoel 
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Promotie EHBO-Hengelo 
We hebben dringend aandacht nodig in Hengelo en 
omstreken.  
We moeten EHBO-Hengelo promoten. 
 
• We hebben meer vrijwilligers nodig. 
• We gaan promoten op diverse locaties 
• We vragen aandacht voor onze cursussen 
• Vaker een persbericht plaatsen 

 
De eerste gesprekken zijn gevoerd met Annelies 
Vrielink en Richard Dobbenga zij zullen deze kar 
gaan trekken. Dit kunnen zij natuurlijk niet alleen. 
Wilt u hun helpen??  
Neem gerust contact op met ons secretariaat of via 
info@ehbo-hengelo.nl  
 
Van de penningmeester 
Onze vereniging wordt voor het jaar 2017 weer 
geconfronteerd met diverse prijsverhogingen.         De 
afdracht aan de KNV, de kosten van examens bij het 
Oranje Kruis en nog diverse zaken meer zorgen er 
voor dat de vereniging het financiële plaatje moet 
gaan bijstellen. Omdat wij veel zaken al vooraf wisten 
hebben wij de ledenvergadering in april dit verhaal al 
voorgelegd en hebben toen het voorstel ingediend om 
de contributie vanaf het jaar 2017 te gaan verhogen. 
Het contributiebedrag staat al jaren op  € 25,00 en ons 
streven is altijd om kostendekkend te werken.  
Daarom hebben wij de vergadering gevraagd om 
akkoord te gaan met het verhogen van de contributie 
naar € 30,00. 
De aanwezige leden hebben toen aangegeven dat zij 
met het voorstel  akkoord zijn. Wij blijven ons best 
doen om alle kosten zo laag mogelijk te houden en 
hopen met deze contributieverhoging financieel 
gezond te blijven.  
Alle leden die een incassomachtiging hebben 
afgegeven worde dus in mei 2017 belast voor € 30,00.  
 
Mutaties 
Elk lid van onze vereniging dient een verandering in 
zijn NAW door te geven aan het secretariaat. De 
NAW gegevens worden gebruikt voor het versturen 
van de diplomaverlengingen en de nieuwsbrief naar 
het privé adres.  
  
Nieuw e-mail adres!! Laat het ons weten 

Bestuurswijziging 
Afgelopen september hebben we afscheid genomen 
van Janny Hut als secretaris van onze vereniging. 
Wij hebben Janny bedankt voor haar steun in het 
bestuur. Janny blijft wel actief bij de sportverzor-
ging en als barmedewerker. 
Onze nieuwe secretaris is: 
Mijn naam is Johan Oude Wesselink. Leeftijd 60 
Jaar. Ik ben werkzaam als cilinderwagen chauffeur 
bij de firma Linde Gas Benelux. Heb enige admini-
stratieve vaardigheden en heb in verschillende 
verenigingen deel uit mogen maken van het be-
stuur in de functie van secretaris. Daar er een 
vacature als secretaris vacant was bij de EHBO 
Hengelo kreeg ik de eer deze te mogen vervullen. 
Derhalve heb ik de uitdaging aanvaard en heb per 1 
september 2016 het secretariaat van  ”EHBO Hen-
gelo” over genomen. Ik ga er van uit dat er een 

vruchtbare samenwerking tot 
stand zal komen. 
Mocht u vragen en/of opmer-
kingen hebben dan ben ik be-
reikbaar telefonische onder 
nummer 074-7501501 of via  
E-mail:   

secretaris@ehbo-hengelo.nl   
 
EHBO-Hengelo bedankt haar vrijwilligers 
Op 17 oktober j.l. hebben wij onze vrijwilligers be-
dankt voor hun inzet en werkzaamheden die zij dit jaar 
verricht hebben voor de EHBO-Hengelo. 
Dit varieert van barmedewerker, tuinman, instructeur, 
sportverzorger, verkeersregelaar, interieurverzorgsters 
tot bestuurslid. Uw werk is onbetaalbaar. 
Er werd een stamppotbuffet 
geserveerd door: 

 
 

 
           

 
Het geheel werd muzikaal omlijst door life band : 

 
           The Titles   Uit  Hengelo 

 


