Ledenadministratie EHBO–vereniging afd. Veenendaal
Postbus 544 - 3900 AM Veenendaal
tel: 0318-520976
www.ehboveenendaal.nl

Aanmeldingsformulier nieuw lid
(particulier, via bedrijf, organisatie, vereniging of club)
Hierbij geef ik mij op als lid van de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. – afd. Veenendaal.
Dit lidmaatschap houd in dat ik bij de EHBO vereniging Veenendaal de Herhalingslessen kan
volgen om mijn EHBO diploma geldig te houden.
Het EHBO eenheidsdiploma en aantekeningen zijn 2 jaar geldig.
Om voor verlenging van uw diploma/aantekening in aanmerking te komen moet ik een verplicht
aantal herhalingslessen van elk 2 uur volgen per jaar
EHBO eenheidsdiploma
minimaal 7 Herhalingslessen + Reanimatie/AED 1 les
(zie rooster op website en in het EHBO INFORMATIEblad)
Het lesgeld bedraagt € 60,00 per jaar (Lidmaatschapsjaar - januari t/m. december).
Ik ontvangt hiervoor een rekening van de penningmeester.
Het lidmaatschap opzeggen doe ik vòòr 1 december van het lopende Lidmaatschapsjaar.
A.U.B. Kopie van uw diploma meezenden
1. Voorletters
:
Mevr. / Hr. *
2. Achternaam
:
3. Adres
:
4. Postcode
:
5. Woonplaats
:
6. Tel. (part)
:
Mob:
7. Geb. datum
:
8. E-mail adres
:
9. Diplomanummer
:
10. Examendatum
:
11. Geldig tot
:
Heeft u een aantekening verbandleer : ja / nee *
Heeft u een aantekening AED-bediener : ja / nee * (per 1 oktober 2011 verplicht).
Heeft u de opleiding gevolgd namens een sportvereniging en
wilt u de “sport”herhalingslessen volgen : Ja / Nee * (lesuren, op de website aangegeven).
12. Particulier
: ja / nee * (bij nee, aanvullende gegevens vanaf punt 13 ook invullen).

Handtekening:
13. Bedrijf **:Naam
:
Adres
:
Postcode :
Plaats
:
Telefoon :
Contactpersoon:

Naam
Plaats
Datum

:
:
:

-

-

Handtekening:
Indien u van een andere afdeling/locatie komt a.u.b. de volgende gegevens ook invullen
Naam EHBO afdeling :
Plaats EHBO afdeling:
*
**

doorhalen wat niet van toepassing is.
niet particulieren graag bedrijfsgegevens door de contactpersoon van uw bedrijf laten
invullen en ondertekenen.

DIT FORMULIER A.U.B. VOLLEDIG INGEVULD OPSTUREN NAAR:
Ledenadministratie EHBO-vereniging afd. VEENENDAAL - Postbus 544 - 3900 AM VEENENDAAL

