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Nieuwsbrief
Algemeen bestuur
Met de laatste algemene ledenvergadering is er gesproken over het voortbestaan van de vereniging.
Als bestuur zijn we constant bezig kosten verlagend te werken, om de contributie redelijk te houden
en het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Wij zien een terugloop van leden welke ons
zorgen baart. Een verschijnsel dat zich bij veel verenigingen voordoet. De certificeringskosten bij Het
Oranje Kruis zijn verhoogd. Daarom wordt de contributie verhoogd, zie verderop in deze nieuwsbrief.
Het Oranje Kruis heeft per 1 januari 2017 de eindtermen voor het diploma Eerste Hulp definitief
gewijzigd, Eerste Hulp aan Kinderen(EHaK) is een vast onderdeel geworden van het diploma. De
diploma's die per 01-04-2017 zijn verlengt, staat inmiddels de aantekening EHaK, voor diegene die
tijdens de herhalingslessen najaar 2016 en voorjaar 2017 competent zijn verklaard voor de
onderdelen bewustzijn stoornissen, reanimatie en AED bij kinderen en baby's. De aantekening op de
nieuwe diploma's vervalt na 01-01-2019, EHaK is dan definitief een vast onderdeel geworden van
het basisdiploma EHBO.
Naar aanleiding van deze wijziging heeft het algemeen bestuur een voorstel ingediend tijdens de
ledenvergadering van 5 april 2017. De wijziging van de cursuskosten is met een meerderheid van
stemmen aangenomen. Met ingang van het cursusjaar 2017/2018 bedragen de cursuskosten:
€ 27,50 voor een cursist met een bestuursfunctie/gezinslid. € 35,00 voor een cursist met een
bestuursfunctie/gezinslid, met voorheen een extra aantekening EHaK. € 48,75 voor een cursist met
Diploma Eerste Hulp afdeling A. Overschie. € 50,00 voor een cursist met Diploma Eerste Hulp.
€ 55,00 voor een cursist met Diploma Eerste Hulp, met voorheen een extra aantekening EHaK.
De Verenigingsraad van Rotterdam-EHBO is binnen de huidige structuur niet meer aan de orde.
Deze is nu opgeheven. We spreken af dat door het afdelingsbestuur de ledenkaarten niet meer vóór
de pauze gestempeld worden, de instructeurs zullen hierop toezicht houden.
Tijdens de instructeursvergadering is besloten om komend cursusjaar 5 avonden les te geven in
plaats van 7. Het aantal uren dat voor een herhaling staat, is losgelaten door het Oranje Kruis.
Wel zal elke 2 jaar alle stof behandeld worden.
De opkomst van de algemene ledenvergadering viel ons tegen. Dit geeft aan hoe betrokken u bent
bij de vereniging. Hierbij breng ik mijn vraag van een aantal jaren geleden weer onder uw aandacht:
“Wat doet u voor de vereniging?”
Laten we met ons allen de uitstraling verbeteren en de onderlinge band vergroten. Dan worden we
een eenheid een vereniging waar je op kunt bouwen.
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De voorzitter heeft de krant “De Oud Rotterdammer” gelezen. Er staat een stuk in over een EHBOvereniging in Rotterdam. Wie van de leden wil er een stukje in schrijven?

27e druk Oranje Kruis
De instructeurs zullen op de afdelingen in het seizoen 2017-2018 de leden, die nog geen EHaK
hebben, laten weten welke onderwerpen voor het kind bedoeld zijn. De herhaling EHaK zit verwerkt
in de gewone herhalingslessen.
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 G. 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 doet
u het nooit alleen, samen met een andere hulpverlener functioneert u in een tweetal. Er staat een
kleine vergoeding tegenover, maar u bent een grote ervaring rijker. Interesse? Laat u informeren
en/of meld u aan bij de heer G. Ardon, hulpverlening@rotterdam-ehbo.nl of 06-22 994 152.

Slot
Voor de up-to-date informatie: kijk regelmatig op de website. www.rotterdam-ehbo.nl

JUBILARISSEN VAN HET JAAR 2017/2018
40 jaar lid op 01-10-2017
Afd. P De heer J.B.P. Boer
Afd. H De heer G.M. Oudenaarden

12,5 jaar lid op 01-04-2017
Afd. Z Mevrouw N.A.W. van Daalen
Afd. L De heer D.D. Hordijk
Afd. K De heer J. Lingers

Vermeldenswaard:
Afd. O De heer T.A. Hoogvliet 55 jaar lid

25 jaar lid op 01-10-2017
Afd. A Mevrouw A. Caljouw

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

Tweede penningmeester / Hoofdhulpverlening:
De heer Z.A. Ardon
Telefoonnummer 06-22994152
hulpverlening@rotterdam-ehbo.nl

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

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

Penningmeester:
De heer C.G.F. van Doorn
Telefoonnummer 06-41961369
penningmeester@rotterdam-ehbo.nl

Pagina 2 van 2

