Nieuwsbrief EHBO Snelverband nr.1 2 maart 2013
Beste EHBO’ers van EHBO vereniging Snelverband,
We zijn een paar maanden verder na de bestuursverkiezingen van 16 januari. Sinds die tijd
is er veel gebeurd waarover wij jullie graag informeren.
Omdat we in een digitaal tijdperk beland zijn, stellen wij als bestuur voor om zoveel mogelijk
per mail of via de website de leden van de vereniging op de hoogte te houden. Kijk dus ook
voor de laatste info op www.ehbosnelverband.nl De website van Snelverband wordt goed
bijgehouden door onze webmaster, Erwin Venix. Snelverband kan op deze manier haar
leden goed en snel bereiken. Deze website is zowel voor Bestuur, leden en kaders van de
EHBO vereniging Snelverband. Voor de toekomst is Erwin bezig met het opzetten van een
intranet site. Deze is nog in een testfase. Op deze intranet site zullen nieuwsbrieven,
scholingsinformatie etc. worden gezet. Graag ontvangt onze webmaster suggesties voor de
website, via e-mail: webmaster@ehbosnelverband.nl.
Deze nieuwsbrief is per mail verzonden en voor degenen van wie er geen mailadres bekend
is per post. Gelieve uw mailadres door te sturen naar onze secretaris, via:
snelverband@gmail.com
Nieuw bestuur:
In het nieuwe bestuur van de EHBO vereniging Snelverband zijn de verschillende
bestuurstaken als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Vice-voorzitter & Materiaal Beheer:
Penningmeester:
Secretaris en coördinator Postenwerk:
Algemeen Lid:

Annemarie Konincks,
Albert Tolen,
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda,
Gabriëlle Venix - De Graaf,
Tamara Meijer.

Om even een moment stil te staan van het oude naar het nieuwe bestuur van Snelverband is
aan de heer Stam en mevrouw Groot een etentje aangeboden met de nieuwe bestuursleden.
Niet alleen om afscheid van hen te nemen, maar ook om hen hartelijk te bedanken voor de
jarenlange inzet die beide leden aan de EHBO Vereniging Snelverband hebben getoond.
Tijdens de districtsvergadering van 13 april zal aan het District Noord-Holland ook een
bedankkaart met een gepast cadeau worden aangeboden om hen te bedanken voor alle
inzet om de EHBO vereniging Snelverband binnen een korte tijd weer goed op de rails te
krijgen.
We zijn als bestuur aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen die er op dit moment
liggen:
Aanbieden van extra modules voor EHBO’ers.
Als EHBO’er kun je een aantal extra modules/aantekeningen halen die op het EHBO
certificaat worden bijgeschreven. De modules Verbandleer en Kleine Ongevallen en

Bediener AED zijn al verplicht. Verder zijn daar nog: Kinder-EHBO, Sportongevallen en
Wandelletsels en de Lotus-opleiding.

Module wandelletsels op zaterdag 6 April
Deze laatst genoemde module “Wandelletsels” willen wij speciaal voor de vrijwilligers die
zich tijdens het wandelevenement van de Wandel4daagse Haarlem inzetten aanbieden. De
scholingsdag “Wandelletsel” wordt gegeven op zaterdag 6 april van 09.00-16.00 uur in het
“Eigen Gebouw EHBO Snelverband”, Raadhuisstraat 11 te Haarlem. Voor vrijwilligers van de
Wandel4daagse is deze cursus kosteloos. EHBO’ers van buiten EHBO zijn welkom bij het
postwerk en het volgen van de cursus is ook voor hen kosteloos. Onderwerpen die aan bod
komen, zijn: ontstaanswijze van blaren, verbandmiddelen, hygiëne, eerste hulp bij blaren,
eerste hulp bij kneuzingen/verstuikingen, eerste hulp bij eenvoudige uitwendige
verwondingen en preventie. Voor het geven van deze module hebben we Linda van Veen,
docent EHBO, bereid gevonden. Zij is zeer ervaren met wandelletsels, mede dankzij haar
jarenlange inzet voor de Nijmeegse Vierdaagse.
Voor EHBO’ers die graag wandeltochten maken en medewandelaars graag eerste hulp
willen bieden is deze cursus ook een aanrader. Indien u niet kunt meedoen aan het postwerk
van de Wandel4daagse Haarlem, maar toch graag de cursus wil volgen zijn de kosten
:
€ 25,00 euro per persoon, inclusief materialen en koffie/thee. Om de kosten voor deze dag
zo laag mogelijk te houden, vragen wij u zelf een broodje mee te nemen. Belangstellenden
kunnen zich tot dinsdag 2 april opgeven via e-mail: snelverband@gmail.com

Eindejaarsoefening op 24 april
Het bestuur is, in samenwerking met Gerrie, druk doende met het regelen van de
eindejaarsoefening op woensdagavond 24 april. Wat de locatie betreft, de Bloemendaalse
Voetbal Club (BVC) heeft zich bereid gevonden om haar locatie ter beschikking te stellen
voor deze oefening. Zij zullen tevens bij hun leden met BHV en/of EHBO informeren of die
mee willen doen. Gerrie heeft zich gebogen over het scenario zodat ook daar iets
interessants van gemaakt is. We hebben ook dit jaar weer de beschikking over een flink
aantal LOTUSSEN, en de kaders zullen aanwezig zijn voor de beoordeling. Kortom: het
beloofd een mooie oefenavond te worden.
Graag verwelkomen wij jullie op woensdag 24 april vanaf 19.30 uur op de oefenlocatie:
Bloemendaalse Voetbal Club, Bergweg 1, Bloemendaal
Nieuwe statuten:
De afgelopen periode kwamen we er achter dat de EHBO vereniging Snelverband geen
geldige statuten meer heeft. Verder bleken de statuten die als laatste van kracht waren,
hevig verouderd te zijn en aangepast te moeten worden.
Het nieuwe bestuur is op dit moment bezig om de statuten te herschrijven. Vervolgens dient
het ook juridisch te worden gecheckt en voorgelegd te worden aan het District om te
verifiëren of het strookt met de Algemene statuten die voor de KNV gelden. We hebben
voornemens om het tijdens de jaarvergadering van oktober 2013 aan de leden ter
goedkeuring te kunnen voorleggen. Gezien het proces: zelf de statuten opstellen, juridisch
checken, voorleggen aan de KNV voor goedkeuring, voorleggen aan de leden ter
goedkeuring, kost het tijd wil het hele proces zorgvuldig doorlopen worden.

Bericht van de kader instructeurs:
John Rietdijk heeft laten weten dat hij per direct niet meer voor Snelverband beschikbaar is
vanwege zijn gezondheid en verblijf in het buitenland. Niet alleen via deze weg willen wij
hem hartelijk danken voor zijn inzet voor onze vereniging, maar ook op een later moment
willen wij afscheid van hem nemen. Gerrie Meijer heeft zich gelukkig bereid verklaard om
voor de hele maand april alle lessen van hem over te nemen, behalve 9 april. Voor deze

avond is geen kader beschikbaar en om deze reden heeft het bestuur besloten deze
herhalingsavond te laten vervallen.
Paulien Braam heeft net de kaderopleiding met succes afgerond en is gelijk begonnen met
het halen van allerlei extra modules. Inmiddels mag ze ook zelfstandig ‘kinder EHBO’ geven!
Dit alles om de EHBO vereniging Snelverband goed te kunnen bedienen tijdens
herhalingsavonden, Basis EHBO diploma en extra modules, zoals Wandelletsels en kinder
EHBO.
Paulien stelt zich hierbij aan jullie voor:
Sinds 2012 ben ik instructeur eerste hulp en heb de extra aantekeningen voor Eerste Hulp
aan Kinderen en binnenkort voor Wandelletsels. Ik kom uit IJmuiden, waar ik met mijn twee
dochters woon.
Als oefentherapeut Mensendieck geef ik al jaren les aan groepen. De laatste jaren m.n. aan
zwangeren en ik geef lessen Babymassage.
Ik heb ontzettende zin om voor de vereniging lessen te gaan verzorgen en te mogen
samenwerken met Gerrie.
Andere leden die geïnteresseerd zijn in het volgen van een “Kader EHBO opleiding”? U kunt
contact opnemen met de secretaris. Wij komen graag met u in contact voor het maken van
afspraken hierover. Gerrie Meijer heeft aangeboden om nieuwe kaders te begeleiden.
LOTUS
Binnenkort start een LOTUS opleiding door de LOTUS instructeur Jan van Dijk. Deze cursus
duurt twee jaar en voor meer informatie verwijzen wij naar de website van LOTUS Kring
Kennemerland: www.lotuskringkennemerland.nl
De cursus wordt gegeven in het Eigen Gebouw EHBO Snelverband, Raadhuisstraat 11 te
Haarlem.
LOTUS is een leuke bijzondere hobby, waar alles in zit: toneelspelen, grimeren, spannende
oefeningen, mooie leermomenten en het brengt je verder als geoefende EHBO’er Als EHBO
vereniging Snelverband staan wij welwillend om een vergoeding van de opleidingskosten
van de LOTUS opleiding op ons te nemen om zo voldoende LOTUSSEN binnen de EHBO
vereniging te kunnen houden. Interesse gewekt? Neem contact op met onze secretaris op
snelverband@gmail.com
Bericht van de LOTUS:
Met ingang van het nieuwe seizoen zal Johan de Wildt zich inzetten als LOTUS voor de
EHBO vereniging Snelverband. Johan de Wildt stelt zich voor:

vanaf september 2013 zal ik als LOTUS de herhalingsavonden gaan opleuken. Ik heb als
achtergrond: Brandweerman en in 2010 heb ik mijn LOTUS opleiding behaald. Ik ben 51 jaar
oud, woon in Beverwijk. Binnenkort start ik met de opleiding LOTUS instructeur en in de
toekomst hoop ik mijn kader instructeurspapieren te kunnen behalen.
Kinder EHBO
De module Kinder EHBO wordt op dit moment alleen op verzoek en voor groepen
aangeboden door EHBO Snelverband. In het nieuwe seizoen hopen wij het ook aan te
bieden voor alle leden van de EHBO vereniging. Indien hier interesse voor is, dan kunt u dit
aangeven aan de secretaris per mail.
Jeugd EHBO
Op dit moment doen we onderzoek of er interesse is bij scholen voor het volgen van Jeugd
EHBO lessen. Als EHBO’er heb je de bevoegdheid om “Jeugd EHBO” les te geven op
scholen. Heeft u interesse om deze lessen te verzorgen? Of kent u een school die haar
leerlingen Jeugd EHBO les wil laten volgen?
Tamara Meijer komt graag met u in contact, via snelverband@gmail.com
Postwerk:
Dit jaar verzorgt Snelverband weer het Postwerk bij de Wandel4daagse Haarlem van 9 tot en
met 12 mei. U kunt zich hiervoor aanmelden als EHBO’er. We verwachten ook andere
evenementen waarvoor u zich als EHBO’er kunt inzetten: Concerto in Memoriam op zondag
2 juni en verschillende kerkdiensten met Pinksteren, etc. Als dank voor de inzet wordt er een
vergoeding gegeven. Aanmelden kan via: snelverband@gmail.com
Districtbestuur Noord-Holland
Gabrielle Venix-De Graaf is niet alleen secretaris van EHBO vereniging Snelverband maar
zet zich ook in als Algemeen bestuurslid voor het District Noord-Holland. Hiermee is er een
linking pin met het District, waarmee wij hopen dat de leden van Snelverband beter in de
toekomst geïnformeerd worden over Districts en/of landelijke EHBO aangelegenheden.
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunnen jullie contact
opnemen met het algemene mailadres van de vereniging: snelverband@gmail.com

Wij wensen alle leden prettige paasdagen en hopen u, naast de opkomstavond ook op 6
en/of 24 april te mogen begroeten.
Met hartelijke groeten,
BESTUUR EHBO vereniging Snelverband

