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Bestuursleden

Voorzitter
Annemarie Konincks
Vice-voorzitter en materiaalbeheerder
Albert Tolen
Penningmeester
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Secretaris en postwerk
Gabriëlle Venix-De Graaf

Tel: 023 – 52 57 311

Algemeen bestuurslid
Tamara Meijer

Adresgegevens

“Eigen Gebouw”
EHBO Vereniging ‘Snelverband’
Raadhuisstraat 11
2022 DK Haarlem
Postadres “Snelverband”
EHBO Vereniging Snelverband
T.a.v. Secretariaat
Pal Maleterweg 5
2033 BK Haarlem
E-mailadres “Snelverband”
snelverband@gmail.com
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Lotus
Carla van Deventer - Zwagerman
Leida Groot – Duiker
Annemarie Konincks
Vera Raadsen
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Johan de Wildt
Kaderinstructeurs
Gerrie Meijer – van Mierlo
1e dinsdag
2e dinsdag
3e woensdag

Tel: 023 – 53 30 634

Paulien Braam
1e donderdag
2e donderdag

Tafeldienst maandelijkse oefenavonden
1e dinsdag
Albert Tolen
1e donderdag
Gabriëlle Venix-De Graaf
2e dinsdag
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
2e donderdag
Tamara Meijer
3e woensdag
Annemarie Konincks

Afmeldingen voor een oefenavond graag via het secretariaat.
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De tijd vliegt!
Het nieuwe EHBO bestuur, bestaande uit: Gabrielle Venix, Tonnie
Schoot Uiterkamp, Tamara Meijer, Albert Tolen en ondergetekende is
al weer langer dan een halfjaar in functie.
We hebben het vorige cursusjaar veel meegemaakt. Ik denk dan
terug aan de laatste jaarvergadering die door de voorzitter de heer
Aad Geerlings werd geleid. Niet lang daarna is hij ons ontvallen. Ik
sprak hem altijd aan als “mijnheer Geerlings” en velen met mij zowel
binnen de EHBO Vereniging, als ook daarbuiten. En dat is terecht,
want dat respect heeft Aad zorgvuldig opgebouwd en ook verdiend in
al die jaren als voorzitter en LOTUS slachtoffer van onze EHBO Vereniging Snelverband. Vanaf deze plaats willen wij als bestuur nog veel
sterkte en kracht aan familie en vrienden toe wensen.
De heer Geerlings heeft met zijn inzet een stempel op de vereniging
gedrukt. Hij is in 1977 gestart als lid van EHBO Vereniging Snelverband en kort daarna in het bestuur gekomen. Hij heeft de EHBO
Vereniging verder uitgebouwd, mede dankzij hem is er een pand aangekocht en is Stichting “Eigen Gebouw” opgericht. Hij heeft de EHBO
zien veranderen, is benoemd tot ere-voorzitter van onze Vereniging
en heeft de Penning van Verdienste ontvangen van Burgemeester
Schneiders van de Gemeente Haarlem. Het is een indrukwekkend
Curriculum Vitae. Ik kan met mijn 11 jaar EHBO en LOTUS ervaring
daar nog lang niet aan tippen.
Ook Leida Groot en Jan Stam hebben zich jarenlang ingezet voor
EHBO Vereniging Snelverband. In januari 2013 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden waarbij zij allebei niet herkozen zijn. Leida
Groot is 38 jaar lid geweest van het bestuur en Jan Stam 30 jaar.
John Rietdijk – een van onze kaderinstructeurs - heeft besloten om te
gaan genieten van zijn pensioen. Wij danken hem hartelijk voor zijn
jarenlange inspirerende en unieke lesavonden.
Er hebben veel wijzigingen in een korte tijd plaatsgevonden en dat
vergt de nodige inzet om alles in goede banen te leiden. Gelukkig
staan we er als bestuur niet alleen voor, want de EHBO vereniging
goed organiseren doen we samen met de kaderinstructeurs, lotussen,
stagiaire, aspirant lotussen, webmaster/fotograaf en postwerkers.
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We hebben een bestuur waarin elk bestuurslid de nodige kwaliteiten
heeft die zoveel mogelijk worden ingezet om de EHBO vereniging
Snelverband goed te laten functioneren. Dat maakt ons als vereniging
ook sterk: “Het SAMEN doen”. Ze zeggen niet voor niets: “Vele handen maken licht werk” en zo moeten we samen EHBO vereniging
Snelverband gezellig en gezond houden.
Als EHBO’er ben je getraind om de vitale functies in de gaten te houden. Zo is dit ook met het goed draaien van de vereniging van belang
om de basis goed te laten functioneren: statuten, boekhouding, ledenadministratie, verzekeringen, EHBO lessen etc.
Tonnie Schoot Uiterkamp is penningmeester en bezig om de boekhouding om te zetten naar het digitale tijdperk en is daarnaast, samen
met Albert Tolen, nieuwe statuten voor de vereniging aan het schrijven die aan de leden zullen worden voorgelegd.
Gabrielle Venix is secretaris van de vereniging en houdt zich daarnaast bezig met de coördinatie van het postwerk en het maken en
verspreiden van het Snelverband boekje en is linking pin met het District Bestuur.
Tamara Meijer is algemeen bestuurslid en houdt zich bezig met het
opzetten van nieuwe cursussen, waaronder EHBO aan kinderen. Zie
voor meer informatie bij cursusinformatie in deze editie.
Albert Tolen is vice-voorzitter en vervangt mij regelmatig met vergaderingen vanwege mijn werk/opleidingen. Daarnaast houdt hij zich
bezig met de verzekeringen, de statuten (zie boven), is hij materiaalbeheerder en evalueert de eindoefening.
Als laatste de werkzaamheden die je doet als voorzitter. Dit houdt
eigenlijk in dat je fungeert als een spin in het web, je bent aanspreekpunt en probeert het geheel zo goed mogelijk te (bege)leiden. Ook
schrijf je het Voorwoord voor het boekje. Daarin blik je terug op het
afgelopen cursusjaar en kijk je vooruit naar de toekomst.
We hebben als bestuur het voornemen om het komende jaar aan de
leden nieuwe statuten voor te leggen ter goedkeuring. Er worden extra EHBO-modules aangeboden: EHBO aan kinderen en wandelletsel.
Door Johan de Wildt en Carla van Deventer wordt een EHBO les
“postwerk” verzorgd. Hiervoor dient te worden ingeschreven in verband met een goede spreiding van het aantal deelnemers.
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Gerrie Meijer en Paulien Braam zullen de EHBO herhalingslessen het
komende jaar verzorgen, waarbij Gerrie de dinsdag- en woensdagavonden voor haar rekening neemt en Paulien de donderdagavond.
Let op: deze avonden zullen vanaf het nieuwe seizoen net als de andere avonden beginnen om 20.00 uur!
Gerrie zal in maart de les EHBDu (Eerste Hulp bij Drank– en drugsincidenten in het uitgaanscircuit). Hiermee willen we inspelen op de
actualiteit die er speelt in de samenleving.
We hebben het komende jaar een stagiaire kaderinstructeur:
mevrouw Barbara Obbes. Zij volgt de kaderopleiding in Waarland en
gaat stage lopen bij EHBO Vereniging Snelverband.
Daarnaast hebben we drie leden die de LOTUS-opleiding gaan volgen:
Tom Gilein, Kelly Lee Steen en Henk Vink. Regelmatig zullen zij tijdens de lessen met de LOTUS meespelen om zo ervaring op te doen.
Al deze ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gevolgd door onze
webmaster en fotograaf Erwin Venix. Hij zal tijdens de lessen regelmatig foto’s maken om op de website te plaatsen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, gelieve dit aan hem door te geven tijdens de lesavond. Hij zal er dan rekening mee houden.
Mensen die regelmatig onze EHBO website (www.ehbosnelverband.nl)
bezoeken, zal het niet ontgaan zijn dat Erwin Venix mooie foto’s geplaatst heeft van de eindoefening, cursus wandelletsel en de vijf geslaagden voor het EHBO-diploma. Wellicht dat zij ook lid worden van
EHBO vereniging Snelverband en zult u hen tijdens de herhalingsavonden ontmoeten.
Kortom: het komende cursusjaar staat er weer genoeg te gebeuren.
Graag wil ik namens het bestuur iedereen hartelijk danken voor de
inzet van het afgelopen jaar.
De tijd vliegt, dus laten we SAMEN er een gezellig en leerzaam EHBO
cursusjaar van maken!
Annemarie Konincks
Voorzitter
EHBO Vereniging Snelverband
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2013
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
September 2013
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Oktober 2013

Stoornissen bewustzijn
Stabiele zijligging
03 september
05 september
10 september
12 september
18 september

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Stoornissen ademhaling
Mond op mond beademing
01 oktober
03 oktober
08 oktober
10 oktober
16 oktober

November 2013
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Postwerk
05 november
07 november
12 november
14 november
20 november

December 2013

Brandwonden
Elektriciteit
03 december
05 december
10 december
12 december
18 december

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2014
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Januari 2014
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Reanimatie
02 januari
07 januari
09 januari
14 januari
15 januari

Februari 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Reanimatie
04 februari
06 februari
11 februari
13 februari
19 februari

Maart 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

EHBDu
04 maart
06 maart
11 maart
13 maart
19 maart

April 2014
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Verbandleer
01 april
03 april
08 april
10 april
16 april

Woensdag

23 april

SLUITINGSAVOND !!
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Even voorstellen
Al 20 jaar geef ik les aan groepen, vanuit mijn vak, oefentherapeut
Mensendieck. Het afgelopen haar zijn daar ook EHBO lessen bijgekomen.
Met heel veel plezier kijk ik er naar uit om op de donderdagavond de
herhalingslessen voor Snelverband te verzorgen.
Afgelopen zomer hebben Gerrie en ik de onderwerpen gekozen. Met
de ervaring van Gerrie zijn het uitdagende lessen geworden.
Ik hoop vele leden te mogen ontmoeten, is dat niet op de donderdagavond dan is dat wel op de Sluitingsavond van 23 april 2014.
Ik kijk ernaar uit !
Paulien Braam
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Postwerk
Bij de coördinator EHBO vereniging Snelverband komen regelmatig
aanvragen binnen voor Postwerk. In het huidige tijdperk met meer en
meer regelgeving wordt er bij diverse evenementen gevraagd om ondersteuning van EHBO'ers.
Om u te laten zien wat dit inhoudt en misschien een aantal enthousiaste nieuwe Postmedewerkers erbij te krijgen, wordt er in de maand
november voor de pauze een presentatie over dit onderwerp gegeven
door Carla van Deventer en Johan de Wildt, na de pauze worden er
door Gerrie en Paulien oefeningen gedaan met betrekking tot dit
onderwerp.
Graag zouden we willen weten op welke avond u deze les wilt volgen,
zodat wij kunnen zorgen voor voldoende oefenmaterialen.
U kunt uw keuze bekend maken door dit formulier aan de tafel in te
leveren, of via ons email adres snelverband@gmail.com.
Zou u dit voor 1 oktober willen doen, de indeling wordt in de maand
oktober bekend gemaakt.
Let op: Mondeling opgeven aan de tafel is niet mogelijk.
Naam: ……………………………………………………………………………………….
Email adres: ……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………….

Voorkeur:







Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

05
07
12
14
20

november
november
november
november
november
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Jaarvergadering
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 23 oktober 2013.
De uitnodiging en agenda voor deze vergadering worden apart toegezonden.

Contributie
Zoals u heeft gemerkt heeft het nieuwe bestuur besloten om met de
tijd mee te gaan en ons tweejaarlijkse contactblad voortaan op digitale wijze door te geven. Binnenkort ontvangt u nog een nieuw bewijs
dat Snelverband met de tijd meegaat.
De contributie rekening voor het seizoen 2013/2014 gaat niet meer
via een acceptgiro, maar ook digitaal.
Dus let op uw mailbox!!

EHBO.nl
Op de website van het Oranje Kruis wordt u op de hoogte gehouden
van het laatste nieuws op het gebied van EHBO, veiligheid en zelfredzaamheid. Op deze website vindt u onder meer EHBO tips en een
gedeelte voor de jeugd.
Neem gerust eens een kijkje!
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Herhalingslessen Reanimatie
Zoals elk jaar vragen wij u om aan te geven wanneer u een van de
lessen wilt volgen.
U kunt uw keuze bekend maken door dit formulier aan de tafel in te
leveren, of via ons email adres snelverband@gmail.com.
Zou u dit voor uiterlijk 1 november willen doen. De indeling wordt
in december bekend gemaakt.
Let op: Mondeling opgeven aan de tafel is niet mogelijk.

Naam: ……………………………………………………………………………………….
Email adres: ……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………….

Voorkeur:







Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

02
07
09
14
15

januari
januari
januari
januari
januari







Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

04
06
11
13
19

februari
februari
februari
februari
februari
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Werk je met kinderen, wil je gastouder worden, heb je zelf (klein-) kinderen of
heb je kinderen in je omgeving wonen, dan wil je toch, als er iets mis gaat, de
juiste Eerste hulp kunnen verlenen?
Sinds 2010 is het verplicht om als gastouder een geldig certificaat Eerste hulp
aan Kinderen te hebben welke geregistreerd staat bij het Oranje Kruis of dien
je een aantekening op je EHBO diploma te hebben.
Om dit mogelijk te maken verzorgt EHBO vereniging Snelverband in het najaar
de cursus:

‘Eerste Hulp aan Kinderen’.

Om jou, als lid van Snelverband, een voordeel te geven mag je je niet alleen
als eerste inschrijven, maar mogen wij jullie een leuke korting geven.
De kosten zijn normaal gesproken 85 euro p.p. Nu voor de leden 75 euro
p.p.
Daarbij zit het volgende inbegrepen:

Het boek “Eerste Hulp aan kinderen”

De aantekening bijschrijven op het eerst volgende diploma of een Officiële certificaat van het Oranje Kruis (exclusief de kosten van het officiële certificaat: 12,95 euro p.p.)

Gebruik van materiaal

Inclusief koffie en thee
Wel wordt er gevraagd om je eigen lunch mee te nemen.
Onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn o.a.;

Het kind en zijn omgeving

Preventie

Vijf belangrijke punten

Kinderziekten

Kindermishandeling

Stoornissen in vitale functies (o.a. reanimatie en verslikking bij baby’s
en kinderen)

Ernstige bloedingen

Shock

Verband- en hulpmiddelen

Veel voorkomende letsels
De cursus wordt gehouden op:

Zaterdag 2 november 2013 van
10:00uur-15:00uur.

Kom je ook?
Meld dit dan uiterlijk 12 oktober 2013.
Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met het
secretariaat: snelverband@gmail.com
De jaarlijkse herhalingsles kunt u vanaf volgend jaar bij onze vereniging
volgen.
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Beste leden van Snelverband,

Aan jullie de oproep om de op pagina 15 staande flyer af te drukken
of uit te knippen en op te hangen op school, in de supermarkt, de bibliotheek, sportclub of bij het koffiezetapparaat op het werk.
Hiermee zorgen we er SAMEN voor dat er voldoende EHBO’ers bijkomen en ook dat de Vereniging levendig blijft door nieuwe aanwas van
leden.

Hartelijk dank voor jullie inzet!
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Nieuwe EHBO beginnerscursus
EHBO Vereniging Snelverband wil in oktober 2013 met een nieuwe
EHBO beginnerscursus starten als er voldoende aanmeldingen zijn.
Adres: Raadhuisstraat 11, 2022 DK Haarlem.
EHBO is voor iedereen nuttig! Of u nu thuis bent, op uw werk of op
straat.
Een ongelukje kan altijd gebeuren: een kind dat iets verkeerds heeft
ingeslikt of iemand die in de winkel valt...
Zou het dan niet geweldig zijn als u kunt helpen en weet hoe te handelen?!
Een aantal zorgverzekeraars vergoed nog steeds de kosten van deze
cursus en daarnaast zijn werkgevers ook vaak bereid om hieraan mee
te betalen, want een EHBO’er heeft meer kennis van EHBO dan een
BHV’er. De kosten voor deze cursus bedragen voor particulieren
€200,- en voor bedrijven €250,- inclusief lesmateriaal, het cursusboek
en het examen.
De cursus wordt afgesloten met een erkend EHBO examen.
Na het behalen van het diploma kunt u lid worden van onze Vereniging en vervolgens de herhalingsavonden bijwonen om uw diploma
geldig te houden.
Verder biedt de Vereniging de mogelijkheid aan om daarna met een
studie overeenkomst vervolg opleidingen te gaan doen: LOTUS of Kaderinstructeur. Het is aan het bestuur en de kaders om te beoordelen
of u voor deze opleidingen in aanmerking komt.
Tevens kunt u bij onze Vereniging certificaten halen. De certificaten
waarvoor u zich voor kan inschrijven zijn: EHBO aan Kinderen, sport
EHBO en wandelletsel.
Heeft u interesse in een cursus of vragen, zie voor meer informatie de
website van de Vereniging:www.ehbosnelverband.nl of u kunt mailen
naar: snelverband@gmail.com
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Handen uit de mouwen en de hersenen laten kraken!
Op woensdagavond 24 april vond de jaarlijkse grote oefening plaats in Bloemendaal, in het gebouw van de voetbalclub. We werden ontvangen in een
ruime, met voetbalschoenen versierde, kantine, waar we allereerst een consumptie kregen.
Na een half uurtje begon Gerrie haar uitleg van de avond. Het was de bedoeling dat we per drietal, LOTUS-slachtoffers op een zevental plekken in verschillende ruimtes moesten helpen. Daarbij kregen we bovendien een lijst met vragen, die te maken hadden met de aard van het ongeval. Niet alleen ons handelen, maar ook onze theoretische EHBO-kennis zou dus worden getest.
Na deze instructie moesten we zelf aan de bak. In de verschillende ruimtes
van het voetbalgebouw hadden zeer diverse ongevallen plaatsgevonden, dus
er was werk aan de winkel.
Zo was er een dame die door een ruit was gegaan en niet één maar meerdere
stukken glas in haar hand had gekregen, waar ook nog bloed uitstroomde.
Druk op de wond uitoefenen was niet mogelijk (maar omhoog houden wel) en
ook verbinden werd nog een moeilijke klus, omdat er zoveel glasscherven uit
haar hand staken.
De dame die bewusteloos in een smalle gang lag, moest zelfs eerst iets verplaatst worden om haar op haar rug te kunnen draaien. Gelukkig ademde zij
nog wel, dus konden we, na dit doorgegeven te hebben aan de ambulancedienst, haar in een stabiele zijligging leggen. Vermoedelijk had zij een hypo,
want de vragenlijst ging over diabetes. Zeker weten konden wij dit echter niet,
omdat zij alleen was en niet aanspreekbaar.
Een echtpaar was er slecht aan toe nadat zij toegetakeld waren door een
groepje jongeren. Voor de man was het alleen mogelijk om zijn hoofd te ondersteunen, in afwachting van de ambulance. Hoewel hij zich bezorgd maakte
om zijn vrouw die vreselijke pijnen aan haar bovenarm had, was hij er met
zijn tintelende ledematen het slechtst aan toe. Omdat hij misselijk was, was
waakzaamheid geboden. De snelle-kantelmethode hoefde uiteindelijk niet toegepast te worden, want de bel redde ons uit deze situatie.
In de keuken troffen we een ontredderde dame met een onderarm vol brandblaren door kokend water. Hoe zat het ook alweer met de grootte, plaats en
ernst van de brandwond? We kwamen er theoretisch niet helemaal uit, maar
deze dame zou hoe dan ook naar het ziekenhuis moeten.
Een meneer had gapende wonden aan zijn hand en pols opgelopen doordat hij
nogal ongelukkig van zijn fiets was gevallen: hij was precies in een paar scherpe randen terechtgekomen die uit de muur staken. We waren zo druk bezig
met het verbinden van de wond, dat we vergaten wat we als eerste doen
moesten: omhoog met die armen en op de wonden drukken!
Zo waren er nog meer ernstige verwondingen en leerzame momenten. De
avond werd zoals gewoonlijk afgesloten met een evaluatie. Ook werd er nog
een film vertoond. Ik heb echter niet de hele avond bij kunnen wonen, dus kan
ik hier niet uitgebreid over schrijven. Wel kan ik zeggen dat ik deze avond erg
leerzaam vond, door de afwisseling van het type slachtoffer en de combinatie
van praktijk en theorie. Al met al erg de moeite waard!
Karin Ennik-Maarsen
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