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Nummer 2, jaargang mei 2018. 

 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Beste mensen 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief van het 

bestuur EHBOvereniging 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: 

 

- op dit moment meer dan 1,3 miljoen 

mensen ouder zijn dan 75 jaar; 

- de verwachting is, dat dit in 2030 naar 

verwachting ongeveer 2,1 miljoen 

mensen zijn; 

- hiervan ruim de helft van deze mensen 

zegt zich eenzaam te voelen; 

 

 
 

Bij hulpverlening is er geen eenzaamheid 

maar gezelligheid.  

 

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

 

Algemene ledenvergadering 

 

Het bestuur kijkt tevreden terug naar de 

algemene ledenvergadering. Er waren 

ruim veertig leden aanwezig en de sfeer 

was prima. De vergadering was langer 

als gewend, maar had veel interessante 

punten, zoals vaststellen Reglement 

gegevensbescherming en aanpassen van 

het huishoudelijk reglement. De 

gebruikelijke jaarstukken werden allen 

goedgekeurd en vastgesteld.  

Na de pauze was het diploma uitreiking 

en konden we weer negen nieuwe leden 

welkom heten.  

 

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

 

Enquête 

 

Tijdens onze algemene ledenvergadering 

is aan de aanwezigen gevraagd om een 

enquête in te vullen waarmee wij als 

bestuur verder kunnen. Over het 

algemeen mag gezegd worden, dat de 

aanwezige leden tevreden zijn over het 

gevoerde beleid van het bestuur. 

Uiteraard zijn er gelukkig verbeter 

punten waar we als bestuur aan gaan 

werken. Vier mensen hebben positief 

gereageerd op het mogelijk invullen van 

een bestuursfunctie. Van twee mensen 

weten we de namen maar van de andere 

twee niet. Wij vragen als bestuur neem 

contact met ons op, zodat we snel de 

vacature van secretaris kunnen invullen.  

 

De twee mensen, waarvan we de naam 

weten, hebben nu nog afgehaakt.  

 

Ook waren de mensen zeer positief om 

een werkgroep te bemensen. Wij als 

bestuur zijn daar zeer blij mee en gaan 

dit de komende periode nader uitwerken. 

Na de zomervakantie komen we dan met 

de daadwerkelijke invulling.  
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----------------------------------------------  

HULPVERLENING 

 

Nog steeds staan er evenementen open 

die vragen om een eerste hulpverlener. 

Kijk op de website en zoek een datum en 

activiteit op, dat je kunt helpen en kom 

dan gezellig mee doen.  

 

Het kan ook weleens rustig zijn om even 

uit te rusten.  

 

 
 

 

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

 

WEBSITE 

 

Nog even en dan gaat onze nieuwe 

website de lucht in. Er moeten nog wat 

administratieve handelingen worden 

verricht.  

Tijdens de algemene ledenvergadering 

hebben we onze webmaster, Gerard 

Roelands, nog in het zonnetje gezet voor 

het vele werk wat hij heeft verricht voor 

onze vereniging op het gebied van 

automatisering. Gerard nogmaals 

bedankt.  

Deze taak wordt overgenomen door 

Erwin Martens.  

We zijn blij dat hij dit voor ons is gaan 

doen.  

 

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

  

Ons tachtig jarig 

bestaan 

 

Vieren we op 

  

zaterdag 6 oktober 2018.  
 
Reserveer de datum in 
jullie agenda.  
 

 
 

 

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

 

Zijn er nog vragen of opmerkingen over 

de nieuwsbrief, laat het dan horen.  

 

Vergeet niet regelmatig op onze website 

te kijken: www.ehbo-zundert.nl. 
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