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Nieuwsbrief
Algemeen bestuur
De Rotterdam-EHBO is losgekoppeld en niet meer lid van de EHBO-Nederland. De kosten zijn te hoog.
Mevrouw Van Tigchelhoven heeft nu de functie van secretaris op zich genomen.
Het bestuur heeft besloten de datum ALV na vaststelling niet meer te wijzigen. Afdeling W is opgeheven.
De functie algemeen-adjunct en commissaris materiaal zijn opgeheven om de organisatie doelmatiger aan te
sturen.
In het algemeen bestuur zijn deze afgetreden en ook niet meer herkiesbaar.
De contributie wordt verhoogd naar € 47,50, en met aantekening EhaK € 62,50.
De aantekening AED-bediener, reanimatie en verbandleer wordt niet meer op het diploma vermeld. Op een
basiscursus zijn deze onderwerpen standaard en zijn de aantekeningen daarom niet meer op het diploma
opgenomen.

Afdelingen
De cursus die op zaterdag is, afdeling F, is bij de leden zeer positief ervaren. Er kunnen meer leden bij. U kunt
zich opgeven bij de penningmeester of afdelingsbestuur. Bij meer opgaven kunnen we een afdeling op
zaterdag bijzetten. Het kost wel parkeergeld. Alle overige informatie naar de afdelingen gaat per mail Het
afdelingsbestuur kan de leden van bepaalde ontwikkelingen op de hoogte brengen.
Let op de data van de lesavonden. Afdeling K begint eerder, afdeling G gaat wat langer door en afdeling P
begint later.

De vereniging
Als er jubilarissen zijn worden zij door het afdelingsbestuur op de eigen afdeling gehuldigd.

27e druk Oranje Kruis
Na vijf jaar is het weer zo ver, er komt/is weer een nieuw boekje. Wat gaat er nu weer veranderen?
Uit onderzoek is gebleken dat vele Eerste Hulpverleners ook Eerste Hulp aan Kinderen hebben.
Voor diegenen die goed hebben opgelet, in de 26e druk is men al begonnen aan het binnen halen van Eerste
Hulp aan Kinderen door bijvoorbeeld: tand door de lip, voorwerp in oor/neus enz.
Net als ooit met de reanimatie/AED is gebeurt, gaat dit nu ook met Eerste Hulp aan Kinderen gebeuren.
Eerst leek het er op dat iedereen de cursus EHaK moest gaan doen. Dit is gelukkig niet het geval.
De instructeurs zullen op de afdelingen in het seizoen 2016-2017 de leden die nog geen EHaK hebben, laten
weten welke onderwerpen voor het kind bedoeld zijn.
In het seizoen 2017-2018 zal de herhaling EHaK verwerkt zitten in de gewone herhalingslessen.
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Dit gaat dus op dezelfde manier als ooit met reanimatie/AED is gegaan.
Per 1 januari 2019 moet iedereen een herhalingsles EHaK hebben bijgewoond.
Is dit niet het geval, zal het diploma omgezet worden in een certificaat Eerste Hulpverlener.
Het certificaat Eerst Hulp aan Kinderen blijft bestaan.

Opleidingscursus
Voor de basiscursus kan er een opleiding gestart worden bij voldoende aanmeldingen. De actuele informatie
vindt u op de website.

Jeugd-EHBO
Laat je informeren en/of meld je aan bij de heer Gerad Ardon, jeugd@rotterdam-ehbo.nl of 06-22 994 152.

HULPVERLENING
Lijkt het u ook wel iets om als hulpverlener aan de slag te kunnen, laat het ons weten en wij brengen u in
contact met leuke evenementen waar u als hulpverlener aan de slag kunt, als hulpverlener doe je het nooit
alleen, samen met een andere hulpverlener functioneert hij/zij in een tweetal.
Er staat een kleine vergoeding tegenover, maar je bent een grote ervaring rijker.
Interesse?
Laat je informeren en/of meld je aan bij de heer Gerad Ardon, hulpverlening@rotterdam-ehbo.nl of 06-22 994
152.

Slot
Voor de up to date en de laatste informatie: kijk regelmatig op de website.

JUBILARISSEN VAN HET JAAR 2016/2017
25 jaar lid op 01-10-2016 (betrokkenen zijn lid vanaf 01-10-1991)
Afd. K
Afd. P
Afd. P
Afd. F

Dhr. S.V. Balentien
Mw. H. Bieshaar
Dhr. A. Bieshaar
Dhr. P.F. de Bruijn

Afd. G Dhr. R.R.J. Hoek
Afd. O Dhr. J.C. Keyzer
Afd. D Mw. M.R. Kila
Afd. Z Mw. A. de Koning

Contactinformatie Algemeen bestuur
Voorzitter:
De heer J. Houtman
Telefoonnummer 010-4517928
voorzitter@rotterdam-ehbo.nl

Accountant:
De heer A.H. Lans
Telefoonnummer 06-15881030
accountant@rotterdam-ehbo.nl

Secretaris :
Mevrouw E. van Tigchelhoven
Telefoonnummer 06-12604307
secretaris@rotterdam-ehbo.nl

Kantooravonden; onder voorbehoud:
5 september 2016
3 oktober 2016
7 november2016
12 december 2016
9 januari 2017
6 februari 2017
6 maart 2017

Penningmeester:
De heer C.G.F. van Doorn
Telefoonnummer 06-41961369
penningmeester@rotterdam-ehbo.nl
Tweede penningmeester / Hoofdhulpverlening:
De heer Z.A. Ardon
Telefoonnummer 06-22994152
hulpverlening@rotterdam-ehbo.nl

Ledenvergadering:
woensdag 5 april 2017 19.30 uur

Bij wijzigingen: zie website en afdelingsbesturen
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