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VOORWOORD
Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van signalen van de leden, gemeend om u meer te betrekken
bij de EHBO-vereniging. Het wordt steeds meer een trend dat leden de herhalingslessen bijwonen,
maar zich verder niet verbonden voelen met de vereniging. Het gevolg daarvan is dat het bestuur naar
verhouding steeds ouder wordt en de kloof tussen hen en met name de jongere generatie steeds groter dreigt te worden.
Er is lang nagedacht over hoe we dit ‘probleem’ het beste kunnen aanpakken. Eén van de speerpunten die naar voren kwam, was het gebruik van sociale media, zoals Facebook, Twitter e.d.. Uiteraard
moeten we de oudere generatie niet uit het oog verliezen en willen we ook voor hen ons best doen om
ze gebonden te houden aan de vereniging. Vandaar deze nieuwsbrief, die we uit kunnen printen en
per post kunnen bezorgen, of per e-mail kunnen verzenden.
Uiteraard hebben we bij de uitvoering van deze ideeën uw hulp nodig. We willen graag gebruikmaken
van talent dat wij binnen de vereniging voor handen hebben. Want waarom zouden wij heel veel moeite moeten doen om systemen als Twitter ons eigen te maken, als we genoeg leden hebben die daar
helemaal in thuis zijn. Ook hebben we input nodig voor een regelmatig terugkerende nieuwsbrief. Kun
je lekker schrijven en geef je graag je mening? Schroom dan niet en laat van je horen!! Heb je in de
les een mobieltje bij de hand, maak dan eens een foto en stuur hem naar ons op. Met z’n allen kunnen we de vereniging gezellig en levendig houden.

LESTIJDEN
Het cursusjaar bestaat uit 4
blokken. Elk blok bestaat uit
6 lessen en een praktijkles
AED/ Reanimatie. Elke les
begint om 19:45 uur en eindigt om 22:00 uur. Wees
a.u.b. op tijd!
Voor de praktijkles AED/
Reanimatie kunt u zich inschrijven op een formulier
dat op de lesavonden beschikbaar is. Meer informatie
over de cursus vind u op de
website.

MEER PRAKTIJK
Uit de laatste ledenvergadering kwam naar voren dat de lessen
meer praktijk en minder theorie moeten bevatten. Met ingang van
dit seizoen is daar gehoor aan gegeven.
LOTUS-slachtoffers spelen leuke casussen en de docent ondersteunt die met een stukje theorie. Het uitgangspunt blijft net als
altijd dat de leden hun kennis en kunde kunnen toepassen om elke
situatie adequaat op te lossen.

OPROEP
Helpt u ons mee door te Twitteren over
de vereniging of de lessen die u heeft
gevolgd? Of bent u in de gelegenheid om
zo af en toe een fotootje te maken? Meldt
u dan zo snel mogelijk bij ons aan! Ook
korte nieuwsberichten zijn meer dan welkom. Stuur ze op naar onderstaand email-adres!
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