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Jaarvergadering EHBO vereniging 

Zundert 

 

Maandag 30 maart hebben wij onze 

algemene ledenvergadering gehouden. 

Opvallend dat er meer dan 20 

afmeldingen waren, maar natuurlijk heel 

goed dat deze mensen iets van zich 

hebben laten horen. De opkomst was 

ongeveer met 40 mensen aardig te 

noemen, maar dat is nog niet de helft 

van de leden. Misschien is men toch 

tevreden met wat het bestuur allemaal 

doet.  

 

De huishoudelijke zaken waren snel 

doorgenomen en fijn is om te horen dat 

we voldoende financiële armslag hebben, 

waardoor de contributie voor 2016 niet 

verhoogd gaat worden. Dit hebben we 

natuurlijk wel te danken aan de 

penningmeester, maar nog veel meer 

aan de leden die helpen bij de vele 

evenementen waar onze hulp wordt 

gevraagd.  

 

Bij deze nogmaals de oproep om 

allemaal één of twéé evenementen 

minimaal te doen. Dat zou geweldig zijn 

en je staat er nooit alleen voor.  

 

Tijdens de bestuursverkiezing hebben we 

Maikel van de Sanden kunnen begroeten 

als nieuw bestuurslid. Geweldig dat er 

jongeren onder ons zijn, die zich 

hiervoor willen inzetten. 

 

Helaas hebben we door omstandigheden 

nog twee vacatures, maar daar moeten 

we binnen het bestuur nog over praten.  

 

Na afloop van de vergadering werd aan 

zes geslaagden het EHBO diploma 

uitgereikt door dokter Kolsters. Al de 

geslaagden natuurlijk van harte  

 

gefeliciteerd met het behalen van jullie 

diploma.  

Daarna was het nog een gezellig samen 

zijn.  

________________________________  

 

Mientje in het ziekenhuis. 

 

Vlak voor Pasen werd ons Mientje 

opgenomen in het ziekenhuis met 

hartklachten. Zelf dacht ze, dat het wel 

mee zou vallen, maar vanaf de huisarts 

werd ze per ambulance naar het 

ziekenhuis vervoerd. 

 

In het ziekenhuis zagen ze een 

vernauwing in de kransslagader. Bij de 

eerste dottering zag men ook een 

bloedprop, dus Mientje kreeg eerst extra 

medicijnen om dit op te lossen. Op 

vrijdag 3 april werd ze opnieuw 

gedotterd en toen heeft men die 

bloedprop eerst weggehaald. Daarna 

gedotterd en vervolgens een stent 

geplaatst. Op Eerste Paasdag is ze weer 

thuis gekomen. We wensen haar 

natuurlijk een goed herstel toe. Namens 

de vereniging is haar een bloemetje 

bezorgd.  

 
Het kan zijn, dat jullie berichten toen 

niet direct zijn beantwoord. Dan weten 

jullie nu de reden.  

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 
secretariaat@ehbo-zundert.nl 

of meer van onze vereniging lezen: 
Web-site:       www.ehbo-zundert.nl  
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