EHBO Vereniging
St-Nicolaas
- Informatieboekje -

bijgewerkt augustus 2020

Belangrijke adressen:
www.ehbo-stnicolaas.nl
informatie@ehbo-stnicolaas.nl
https://www.facebook.com/ehbo.stnicolaas

Postadres:
Penningshof 6
5551 VL Valkenswaard
Secretaris:
Helga Box
email : secretaris@ehbo-stnicolaas.nl

Bezoekadres:
De Hofnar 10 (3e etage)
5554 DA Valkenswaard
Hier worden alle cursussen,
en herhalingslessen gegeven.

Voorzitter:
Walter Vastré
Klaverbeemd 18
5551 HH Valkenswaard
Tel: 040-2041129
email : voorzitter@ehbo-stnicolaas.nl

Penningmeester:
Roel Vreeken
Maastrichterweg 63
5554 GG Valkenswaard
Tel: 06-45947789
email : penningmeester@ehbo-stnicolaas.nl

Coördinator Hulpverlening:
Karin Bogaerts
Tel: 06-55172000
email: ehbovalkenswaard@gmail.com

Coördinator Hulpverlening:
Marianne Brom
Tel: 06-20985412
email: hulpverlening@ehbo-stnicolaas.nl

Cursussen
De volgende cursussen (opleiding en herhaling) worden bij onze EHBO vereniging
gegeven:
1. Eerstehulpverlener
2. AED Hulpverlener
3. Jeugd Eerste Hulp A

Herhalingslessen
Hoeveel herhalingslessen moet ik volgen?
Zie hiervoor het Protocol toetsing competenties Eerstehulpverlener, u kunt dit
downloaden van onze website.
http://www.ehbo-stnicolaas.nl/forms/protocol.pdf
Heeft hier vragen over, neem dan even contact op met de voorzitter.
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Welke maanden zijn er herhalingslessen?
De volgende maanden worden er herhalingslessen georganiseerd:
Maand

Opmerkingen

Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

6 herhalingslessen
Reanimatie + AED herhalingslessen
6 herhalingslessen
6 herhalingslessen
6 herhalingslessen
6 herhalingslessen
Reanimatie + AED herhalingslessen
6 herhalingslessen
Dit is de buitenoefening (3 avonden), deze telt als EHBO herhaling.
U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging.
Juli
geen herhalingslessen
Augustus
geen herhalingslessen
September geen herhalingslessen
De herhalingslessen worden gegeven op maandag-, dinsdagen donderdag-avonden. U bent op een vaste avond ingedeeld
(bijv. de 2e maandag).
Iedere maand hebben alle oefenavonden hetzelfde
onderwerp. Het heeft dus geen zin om in een bepaalde maand
meerdere keren een herhalingsles te volgen.
Wat moet ik doen, als ik (bijv. door ziekte) niet op mijn vaste avond kan?
Neem dan contact op met de secretaris (secretaris@ehbo-stnicolaas.nl); dan krijgt u
een alternatieve datum om uw herhalingsles voor die maand alsnog te kunnen volgen.
Als u permanent op een andere avond ingedeeld wilt worden, dan is dat ook mogelijk.
Indien u langdurig ziek bent, gelieve dit ook doorgeven (graag schriftelijk).
Wat moet ik doen, als ik via mijn werkgever de EHBO herhalingslessen volg?
Zie hiervoor het Protocol toetsing competenties Eerstehulpverlener u kunt dit
downloaden van onze website.
http://www.ehbo-stnicolaas.nl/forms/protocol.pdf
Heeft hier vragen over, neem dan even contact op met de voorzitter.
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Contributie
De contributie wordt in principe voldaan door automatische incasso. De penningmeester
zal ieder jaar in de maand oktober opdracht geven tot het overschrijven van het
verschuldigde bedrag van de bankrekening van het lid naar de rekening van de
vereniging.
Ben je het niet eens met de overschrijving, dan is een enkel telefoontje naar je bank
voldoende om het bedrag terug te laten boeken. Je houdt dus zelf zeggenschap over de
afgeschreven bedragen.
Wanneer geen machtiging tot automatische incasso van de contributie is afgegeven
wordt het jaarlijks bedrag verhoogd met €2. Je ontvangt dan voor de aanvang van het
nieuwe seizoen een acceptgiro.
De hoogte van de contributie, wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene
leden-vergadering (deze wordt iedere jaar medio november gehouden).
Inbegrepen bij de contributie is een collectieve verzekering, die van toepassing is op alle
activiteiten binnen de vereniging (oefenavonden, hulpverlening etc.).
Deze collectieve verzekering omvat een aansprakelijkheids-, ongevallen-, schade- en
een rechtsbijstands-verzekering.

Andere activiteiten
Behalve EHBO-lessen, worden er binnen de vereniging nog tal van andere activiteiten
georganiseerd:
Hulpverlening bij Evenementen:
Bij diverse evenementen in en om Valkenswaard, worden wij
regelmatig gevraagd om hulpverlening. Het betreft hier een
breed scala aan evenementen (sportwedstrijden, Handelse
Processie, bloemencorso, zomeravondfeesten, etc.).
Ook hier is weer van toepassing, dat het zeer leerzaam is,
maar ook leuk is om met collega EHBO-ers te doen.
Als u hierin geïnteresseerd bent, neem dan even contact op
met de voorzitter.
Bestuursfunctie:
Mocht je meer interesse hebben in het bestuurlijke aspect binnen een vereniging, dan
zijn er ook op dit vlak mogelijkheden.
We hebben een gezellig bestuur, dat met veel plezier zijn taken vervuld,
echter …. extra hulp is natuurlijk meer dan welkom!
Als u hierin geïnteresseerd bent, neem dan even contact op met de voorzitter.
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