
1 

 

           EHBO-vereniging Zundert 
 

        NIEUWSBRIEF 
 

 Nummer 3 -juni 2017-  jaargang 2017 
 
 

 

 
 

 

 

Beste mensen 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief voor de 

zomervakantie.  

 

Op de eerste plaats willen we onze leden 

Christ Tax en Lia van Bergen feliciteren 

met hun Koninklijke Onderscheiding.  

Het was voor hen een bijzondere mooie 

dag.  

 

----------------------------------------------  

 

Van de bestuurstafel. 

 

Op donderdag 18 mei is het bestuur 

weer bij elkaar geweest na onze 

Algemene Ledenvergadering. We kunnen 

aan het bestuur een nieuwe ICT-man 

toevoegen in de persoon van Erwin 

Martens. Hij was op deze avond 

aanwezig om nader kennis te maken en 

te bekijken naar de werkzaamheden. Hij 

heeft ja gezegd om voor ons te willen 

werken en daar zijn we hem zeer 

dankbaar voor. Onze Gerard, zo mag ik 

dit wel zeggen, zou graag ook een keer 

opgevolgd worden, maar dat dit niet 

gemakkelijk is, mogen jullie raden.  

 

 

 
 

Daarnaast keken we terug naar de 

Goede Doelen Actie van de Zonnebloem 

en de Clubkas actie van de Rabobank. 

Hiermee heeft onze vereniging aardig 

wat geld binnen gehaald. Het bestuur wil 

hiervoor een nieuwe babypop 

aanschaffen en een oefen AED voor de 

reanimatie lessen.  

 
Het bestuur wil iedereen bedanken, die 

op enigerlei wijze hieraan heeft 

meegewerkt daarvoor hartelijk 

bedanken.  

 

Omtrent huisvesting hebben we op de 

jaarvergadering al het een en ander 

medegedeeld. We zijn nog steeds in 

overleg met betrokken partijen om tot 

een goede en werkbare situatie te 

komen.  
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Verder hebben we als bestuur gesproken 

over het vergroten van de betrokkenheid 

van leden bij onze vereniging. Daarbij 

kan gedacht worden aan ondersteuning 

bij lessen of een redactieraad. Het 

bestuur gaat dit verder uitwerken, maar 

jullie reacties zijn daarbij natuurlijk ook 

van harte welkom.  

 

Er is een nieuw slachtofferbrief gemaakt 

voor de hulpverleners. Op deze brief 

kunnen meerdere slachtoffers van één 

evenement worden vermeld, zodat dit 

beter en handiger is om mee te werken.  

 

----------------------------------------------  

 

Wist u dat: 

 

# in 2016 1387 uur hulp is verleend bij 

evenementen; 

# dit verdeeld is over 85 evenementen; 

# hieraan 108 mensen eraan hebben 

meegewerkt; 

# zij dan zouden uitkomen op ongeveer 

dertien uur per persoon per jaar; 

# dit toch vaak dezelfde mensen zijn; 

# we dan uitgaan van een groep van 

ongeveer dertig mensen; 

# zij dan uitkomen op ongeveer 46 uur 

per jaar per persoon;  

# wij als bestuur zeer blij zijn met deze 

mensen, maar dat deze groep best 

groter mag worden; 

# de belasting per persoon dan minder 

wordt; 

 

----------------------------------------------  

Herken de signalen 
De 3 meest voorkomende 
signalen van een beroerte zijn 
een scheve mond, verwarde 
spraak of een lamme arm.  

Het is daarom belangrijk dat zo 
veel mogelijk mensen deze 
signalen herkennen en direct 
112 bellen bij deze signalen. 
----------------------------------------------  

 

EHBO-vereniging Zundert bestaat in 

2018 TACHTIG jaar. 

 

Wie jarig is moet trakteren, zegt men 

weleens. Misschien kunnen we ook iets 

bijzonders doen. Zijn er enkele mensen 

die een soort werkgroepje hiervoor 

willen vormen en dit voor het bestuur 

uitwerken?  

 

Je kunt je aanmelden bij de secretaris.   

 

 

----------------------------------------------  

 

EHBO-vereniging Zundert ontvangt 

ook een taart van het jarige 

Stokperdje.  

 

 
 

Tijdens EHBO-activiteit op zondag 14 

mei bij het pony concours in Wernhout, 

werden onze hulpverleners verrast met 

een prachtige taart. Vrijwilligers en 

kinderen van het Stokperdje kwamen 

deze taart brengen als waardering voor 

de EHBO. Mensen van het Stokperdje 

BEDANKT, hij was lekker.  

 

 

 

----------------------------------------------  

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

secretariaat@ehbo-zundert.nl  

mailto:secretariaat@ehbo-zundert.nl

