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Beste mensen 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief van het 

bestuur EHBO vereniging Zundert. 

 

We wensen jullie weer veel leesplezier 

en zijn er suggesties of verbeterpunten 

of dat je zelf een artikel wilt aanleveren, 

dat kan dan natuurlijk altijd. 

 

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

Wist u dat: 

 

- bij een botsing van 50 km/h je kind 13 

keer zo zwaar is; 

- een kind van 6 jaar dan een 

vergelijkbare massa krijgt van 260 

kilogram; 

- het dus gevaarlijk is om een dreumes 

van 2 jaar op schoot te vervoeren; 

- deze peuter een massa krijgt van 156 

kilogram, dus hoe vast te houden?; 

- geen gordel om, is dus knap stom; 

-  
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Noodkreet van EHBO bestuur 

 

Tot op heden zijn we nog steeds op zoek 

naar uitbreiding van het bestuur.  

Betrokkenheid is allen wat we willen! 

TOCH? 

 

Daarnaast denkt het bestuur om meer te 

gaan werken met werkgroepjes of 

ondersteuningscommissies om 

werkzaamheden te verrichten. Een 

voorbeeld is het klaar zetten van 

materiaal en ondersteunen bij 

reanimaties. Op de jaarvergadering 

vertellen we hier meer over.  

 

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

 

Uitbreiding AED posten 

 

Enkele bedrijven zijn bereid gevonden 

hun AED naar buiten te brengen met de 

gratis kasten van de Nederlandse 

Hartstichting. Een groot aardbeienbedrijf 

aan de Professor van den Hoevenstraat 

5b, boomkwekerij Lodders Lentsebaan 

en boomkwekerij Boot & Dart aan de 

Meirseweg. We vinden het een geweldig 

initiatief van deze bedrijven.   

 
----------------------------------------------  
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Eerstehulpverlener van het jaar 

 

Tot op heden hebben we nog geen 

reacties gehad op het voorstel van 

eerstehulpverlener van het jaar.  

Wij wachten op jullie reacties.   

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

Op weg naar ons 

tachtig jarig bestaan 

 

De werkgroep is volop bezig om ons een 

geweldige dag te bezorgen op zaterdag 

6 oktober 2018.  

U heeft natuurlijk deze datum al in uw 

agenda staan.    

 

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

Komende algemene 
ledenvergadering. 

 

Zoals bekend hebben wij onze algemene 

ledenvergadering gepland op dinsdag 

24 april 2018, om 20.00 uur.  

In deze vergadering behandelen we ons 

huishoudelijk reglement omtrent 

gegevens beheer en dat ook andere 

werkzaamheden kunnen meetellen voor 

hulpverleningsactiviteiten. Daarnaast 

moeten we een reglement vaststellen op 

grond van de nieuwe wet Algemene 

Verordening Gegevensbeheer. Misschien 

al veel via de media over gehoord. Ook 

wij als bestuur willen aan de eisen 

voldoen.  

 

Daarnaast zal het bestuur zich 

verantwoorden voor het gevoerde beleid.  

 

We zoeken nog steeds naar mensen die 

actief mee willen denken in onze 

vereniging op alle soorten terreinen,  

want immers het is uw vereniging.  
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NIEUWE  EHBO – OPLEIDING  

 

Op maandag 8 januari 2018 zijn we weer 

gestart met een nieuwe EHBO-opleiding. 

Op deze cursus zitten 10 personen. 

Mensen willen hun BHV opleiding 

uitbreiden dan wel meer kennis bezitten 

over hulpverlening, omdat er wat was 

gebeurd in de directe omgeving. Enkele 

mensen hebben het nodig voor hun 

beroep. We wensen deze mensen veel 

succes met hun opleiding.  

 

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

 

Zijn er nog vragen of opmerkingen over 

de nieuwsbrief of over andere zaken, dan 

kunt u altijd contact opnemen met een 

van de bestuursleden.  

 


