INFORMATIEblad 2019 - 2020 EHBO - afd. Veenendaal

Lesrooster herhalingslessen seizoen 2019-2020
DAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Het Bestuur EHBO afdeling Veenendaal

Contactgegevens Bestuursleden EHBO Veenendaal
Voorzitter
M. Morren
Tel. 0318-541160
M.Morren@ehboveenendaal.nl

Coördinator hulpverlening(waarnemend)
F. van Zadelhoff
Mob. 06-54303822
hulpverlening@ehboveenendaal.nl

Secretariaat
M.R. Akse
Tel. 06-10870931
M.R.Akse@ehboveenendaal.nl

2e Voorzitter
J.E. van Manen
Tel. 0318-516379
J.E.van.Manen@ehboveenendaal.nl

Penningmeester / Beginnerscursus
A. Krens
Tel. 0318-515944
A.Krens@ehboveenendaal.nl

Materiaalbeheer
F. van Zadelhoff
Mob. 06-54303822
f.van.zadelhoff@ehboveenendaal.nl

Ledenadministratie, Presentiekruisjes
e
2 penningmeester
G. van Assen
Tel. 0317-357297
G.van.Assen@ehboveenendaal.nl

Verbandtrommels cq. materiaal is te
bestellen bij de vereniging, ook voor
bedrijven en instellingen. Info bij
materiaalbeheer.

Redactie e-mail: redactie.verbonden@hccnet.nl
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TIJD
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
09.00-11.00

DOCENT
R. Mijnals of T. Veer
J.E. van Manen
A. Krens
J.E. van Manen

WANNEER
September 2019 t/m maart 2020
September t/m november 2019
Januari t/m maart 2020
September t/m november 2019

2019 Avond
Avond
Wk maandag dinsdag

Ochtend
donderdag

2020 Avond
Avond
Wk maandag woensdag

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

12 september
19 september
26 september
03 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
07 november
14 november
21 november

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

09 september
16 september
23 september
30 september
07 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober
04 november
11 november
18 november

10 september
17 september
24 september
01 oktober
08 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
05 november
12 november
19 november

06 januari
13 januari
20 januari
27 januari
03 februari
10 februari
17 februari
24 februari
02 maart
09 maart
16 maart

08 januari
15 januari
22 januari
29 januari
05 februari
12 februari
19 februari
26 februari
04 maart
11 maart
18 maart

Thema avond
Datum en onderwerp nog niet bekend.
De lezing zal om 19:30uur aanvangen. Opgeven voor deze avond bij het secretariaat van
onze vereniging of inschrijven op één van de inschrijflijsten tijdens de herhalingslessen.
Grote oefening Datum en locatie nog niet bekend

**Speciaal: In 2 dagen uw herhalingslessen volgen.
Voor wie niet vlgs. bovenstaand rooster zijn herhalingslessen kan volgen, bestaat de
mogelijkheid om de HH-lessen in 2 dagen te volgen, er worden twee groepen
gevormd.
De eerste lesdag is in oktober 2019. De tweede lesdag is in de eerste helft van 2020.
Lesuren van 09.00 - 16.00 uur.
I.v.m. de extra kosten is wel uw lidmaatschap EHBO verhoogd (€105,-).
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en alleen op afspraak.
Neem hiervoor contact op met A. Krens of J. van Manen
**spec.
**spec.

2-daagse hhles -1e lesdag Groep1 = 7 oktober
2-daagse hhles -2e lesdag Groep1 = april

Kaderinstructeurs:

Groep 2= 14 oktober 2019.
Groep 2= april 2020

Lotus:

A. Krens
Tel. 0318-515944

R.R. Mijnals
Tel. 0318-516252

J.E. van Manen
Tel. 0318-516379

T.T. Veer
Tel. 0318-514300

H. van Assen
H. de Heus
E. Lokerse
W. Nijburg
S. Stokman
A. Warnsinck

EHBO-vereniging afd. Veenendaal - Postbus 544 - 3900 AM VEENENDAAL

Ledenadministratie

Hulpverlening bij evenementen

Het EHBO eenheidsdiploma en aantekeningen zijn 2 jaar geldig.
Om voor verlenging van het diploma/aantekening in aanmerking te komen moeten
per jaar een verplicht aantal herhalingslessen van elk 2 uur worden gevolgd:

Op de websitepagina Hulpverlening en in het leslokaal zal een lijst zijn met
hulpverlenings-evenementen. Hier kun je op aangeven dat je hulp wilt verlenen,
schroom niet, laat je EHBO-kennis niet verstoffen. Zorg dat je NAW gegevens en emailadres bij F. van Zadelhoff bekend zijn, dan kan er contact met je worden
opgenomen voor de inzet als hulpverlener bij één van de evenementen.

EHBO eenheidsdiploma

minimaal 7 HH-lessen + 1 les Reanimatie/AED

Herhalingslessen (per week 1 les) voor EHBOtheorie/praktijk en verbandleer kunnen
gevolgd worden volgens het rooster dat elk seizoen bekend wordt gemaakt in dit
informatieblad en op de website www.ehboveenendaal.nl.
De verbandleer is geïntegreerd in de herhalingslessen.
In het leslokaal is een presentielijst aanwezig waarop je aangeeft dat je de les van
die week volgt.
Voor de herhalingsles Reanimatie/AED ontvangt je een schriftelijke uitnodiging.
Bent je verhinderd op de aangegeven datum, neem dan direct contact op met de
ledenadministratie (minimaal 48 uur van te voren) om de datum te wijzigen. Bij te laat
afmelden worden €10,00 kosten in rekening gebracht.
Géén herinnering!
Je ontvangt géén herinnering om de herhalingslessen te volgen, het is ieders
eigen verantwoordelijkheid om voldoende lessen te volgen.
Als je de herhalingsles Reanimatie/AED mist, vervalt de aantekening en wordt het
diploma omgezet in een certificaat.
Bij verhuizing (adreswijziging), verandering van werkgever (als het bedrijf jou lesgeld
betaalt), of de naam op je EHBO-diploma is een andere dan waarmee je de
presentielijst tekent (dames), geef dit zo snel mogelijk door aan de
Ledenadministratie.
Dit om vergissingen bij verlenging van je diploma te voorkomen (de naam op het
diploma wordt gebruikt voor de verlengingslijst) en voor het juiste adres waar de
rekening naar wordt gezonden.
Wat kost EHBO, verbandleer incl. Reanimatie/AED:

Redactie e-mail: redactie.verbonden@hccnet.nl
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Wil je jezelf aanmelden voor de hulpverlening dan kun je contact opnemen met:
F. van Zadelhoff
Mob. 06-54303822
Via de internetsite www.ehboveenendaal.nl kunt je jezelf ook aanmelden.
Het e-mailadres is: f.van.zadelhoff@ehboveenendaal.nl
Per e-mail of facebook kun je dan een uitnodiging ontvangen om hulp te verlenen.
Website: www.ehboveenendaal.nl
Facebook(besloten groep*): KNV Ehbo afd veenendaal
*Vraag toestemming om toegelaten te worden tot de groep

De verlenging van uw diploma ligt in de kast van het leslokaal waar de
herhalingslessen EHBO worden gegeven, vraag er naar bij een kaderinstructeur of
bestuurslid.
Locatie EHBO gebouw
De Sterke Arm 10
3901 ER VEENENDAAL

Beginnende EHBO-ers worden er nooit alleen op uit gestuurd, een ervaren EHBO-er
gaat altijd met je mee (misschien ben jij dat en kunt je nieuwelingen de kneepjes
bijbrengen). Dit alles helpt ons ook om wat geld in kas te krijgen en jou om je EHBO
kennis uit te breiden.
In principe ga je altijd minimaal met zijn tweeën naar een evenement om hulp te
verlenen.
Bovendien geeft het optreden als hulpverlener je meer zelfvertrouwen en de praktijk
is ten slotte de beste leerschool.

Meer informatie

Herhalingslessen
€ 60,00
Herhalingslessen in 2 dagen alleen op afspraak € 105,00 (beperkt aantal plaatsen)
Opleidingscursus
€ 225,00

EHBO – VEENENDAAL
Postbus 544
3900 AM VEENENDAAL
bankrekening NL43 INGB 0000 416637

Wanneer je als hulpverlener bij evenementen aanwezig bent, is er een mogelijkheid
om via de waarnemend coördinator van de hulpverlening, F. van Zadelhoff, maximaal
tweemaal per jaar een aantekening (kruisje) te krijgen, één kruisje is gelijk aan het
volgen van één herhalingsles EHBO-praktijk.
Per 2 dagdelen ontvangt je 1 kruisje, dus 2 kruisjes bij 4 dagdelen.
Er wordt een kleine onkostenvergoeding aan de hulpverlener verstrekt, te weten:
€ 5,-- per dagdeel. Toch zullen er een aantal evenementen zijn waar geen
onkostenvergoeding wordt verstrekt, dit zijn de evenementen die voor het goede doel
worden georganiseerd, denk aan Bouwdorp, Samenloop voor Hoop en een
voetbaltoernooi voor Spieren voor Spieren. Met onze gratis inzet dragen wij bij aan
het goede doel. Indien het een “gratis” inzet betreft zal de coördinator dit aangeven.

"VERBONDEN" onze nieuwsbrief.
Regelmatig, als er voldoende nieuws is zal per e-mail een nieuwsbrief worden
verstuurd. Voor hen die geen e-mail hebben zal in het leslokaal een beperkt aantal
exemplaren liggen, ook op de website zal hij te lezen en downloaden zijn.
Heeft u nieuwsfeiten of andere interessante mededelingen voor Facebook of
"VERBONDEN" mail naar de redactie, e-mailadres: redactie.verbonden@hccnet.nl
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