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Samenstelling bestuur 
 

 

Voorzitter  Anita de Korte  
   voorzitter@ehbovarsseveld.nl 
 

Vice-Voorzitter Joop Legters 

   jlegters@upcmail.nl 
 

Penningmeester  Lia Bolk 

   bolk.lia66@gmail.com 

 

Secretaris/  Marieke Wisselink 

Ledenadmin. administratie@ehbovarsseveld.nl 
 

Lid   Vacant 
 

Lid   Ronny Veldhorst 
   R.veldhorst1971@gmail.com 

 

Lid   Henny Dalenoord 

   h.dalenoord@gmail.com   

 

Aspirant lid  Gerben Vreman 

   info@ehbovarsseveld.nl    
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Woord van de voorzitter 

  

Hallo allen 

 

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord hebben we net 
bijna alle regels met betrekking tot Corona kunnen versoepelen. 
Het Bestuur heeft ondanks de Corona crisis niet stil gezeten en heeft 
zich onder andere bezig gehouden met protocollen met betrekking tot 
Corona en de nieuwe wet met betrekking tot verenigingen (WBTR).  
De aanvragen voor de hulpverlening komen weer binnen en het ziet er 
naar uit dat het verenigingsleven weer, met in acht name van nog een 
aantal maatregelen, weer gewoon van start gaat en de evenementen 
weer doorgang gaan vinden.  
Daar zijn we met zijn allen weer helemaal klaar voor.  
In het kader van de herhalingslessen verandert er dit seizoen het een en 
ander. Onze instructeur Ben Arentsen heeft aangegeven te stoppen bij 
onze EHBO-verening. Wij bedanken Ben voor alle werkzaamheden die 
hij voor onze vereniging heeft gedaan de afgelopen jaren. De lessen 
worden nu gegeven door Wim Weijers, Hettie Ratstaak en Gerard 
Heersink. Hierdoor zullen de blokken er ook weer iets anders uitzien 
dan we gewend zijn. Wij hebben voor het komende lesjaar nog steeds 
maximaal 10 personen per blok.  
Voor  de toekomst zoeken wij nog leden die interesse hebben om het 
kader en de Lotus te versterken. Heeft u interesse neem contact op via 
administratie@ehbovarsseveld.nl. De nieuwe kaderopleiding gaat in 
september van start. De start van de nieuwe Lotusopleiding is nog niet 
bekend. Dus heeft u interesse meld je op tijd aan. 
Rest mij nog u allen een Coronavrij vakantiejaar te wensen en tot ziens 
op hetzij een van de evenementen of anderzijds een van de herhalings-
lessen  
 

Groeten 

Anita de Korte  
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 Contributie: 
 

De contributie is onderverdeeld in 3 categorieën en heeft  
verschillende tarieven; 
 

A-lid (actieve leden)  € 25 

B-lid (niet actieve leden)  € 50,= 

C-lid, leden die de lessen volgen via de Gemeente Oude IJsselstreek en 
Kramp. 
Degene die geen incasso formulier heeft afgegeven moet er zelf voor zorgen 
dat zijn of haar contributie betaald wordt voor 1 november 2021 

daarna wordt er € 2.50 administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Onze bankgegevens: 
NL43RABO0364814535 TNV EHBO VARSSEVELD 

O.V.V. CONTRIBUTIE 2021 

 

 

Vergoeding zorgverzekeraar: 
 

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de  EHV-contributie 
en de opleiding tot EHV-er. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspakket. U 
kunt een nota vragen bij de penningmeester. Bolk.lia66@gmail.com 

 

 

Wijzigingen: 
 

Wijzigingen van uw gegevens zoals adreswijziging, beëindiging lidmaat-
schap, overlijden, volgen van lessen bij andere vereniging, moeten altijd 
schriftelijk of per mail,  zo snel mogelijk worden gemeld bij de  
administratie. 
Beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats tegen het einde van het vereni-
gingsjaar, 31 december. De opzegging moet schriftelijk geschieden met in 
achtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken,  
dus voor 1 december. administratie@ehbovarsseveld.nl 
 

 

 

Overschrijving andere vereniging: 
 

Indien u lid wordt of wilt worden van een andere vereniging dit graag schrifte-
lijk aan de administratie doorgeven.  
administratie@ehbovarsseveld.nl 

mailto:administratie@ehbovarsseveld.nl
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Vergaderschema 2021/2022 

 

Bestuursvergaderingen: 
De bestuursvergaderingen worden gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

woensdag 08 september 2021 

woensdag 13 oktober 2021 

woensdag    10 november 2021 

woensdag  08 december 2021 

woensdag    12 januari 2022 

woensdag  09 februari 2022 

woensdag  09 maart 2022 

woensdag  06 april 2022 

woensdag    11 mei 2022 

woensdag    15  juni 2022 
 

 

Leden die onderwerpen met het bestuur willen bespreken of onder de aan-
dacht van het bestuur willen brengen, worden hiertoe uitgenodigd. Hen wordt 
verzocht dit minimaal één week voor de bestuursvergadering bij een be-
stuurslid kenbaar te maken, zodat het onderwerp kan worden geagendeerd 
en het betreffende lid  voor de bestuursvergadering kan worden uitgenodigd 
voor toelichting en bespreking. 
 

Onderstaande data voor de vergaderingen zijn allen onder voorbehoud! 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 2022  (o.v.b.) 
 

Woensdag 19 januari 2022 

   
 
 

Algemene Ledenvergadering 2022 (o.v.b.) 
   
 

Woensdag 20 april 2022 
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Eerst Hulp Verlener worden? ………  
                                                 .... dan de opleiding volgen! 
 

De opleiding bestaat uit 12 avonden van twee uur, je leert hier o.a. reanime-
ren, bedienen van de AED en basis verbandleer en kinder ehbo. 
De lessen en instructies worden gegeven door een kaderinstructeur. Na het 
volgen van de cursus kan het examen worden afgelegd. Wil je de opleiding 
volgen moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Als men voor het examen slaagt 
wordt men gediplomeerd EHV-er. De opleiding wordt gegeven in ons vereni-
gingsgebouw aan de Sinderenseweg 1a . Bij voldoende deelname start de 
opleiding op:  woensdag 01 september 2021 (o.v.b.) 
 

Info over de cursus: 
 

*           EHV-opleiding is incl. verbandleer, reanimatie & bediener AED. 
*           Opleidingskosten €  175,=. 
•   Cursusavond; op woensdag 

•   Aanvang  19.30 einde 21.30//22.00uur. 
•   Cursus afsluiten met een examen op  1 en/of 2 december  2021 

 

Opgeven z.s.m. bij de administratie. 
De cursus start bij voldoende deelname op (min.8 deelnemers). 
 

 

 

Herhaling EHBO bij Kinderen: 
 

Alleen voor deelnemers (niet leden) die niet  in het bezit zijn van een geldig 
EHV diploma. Voor leden van de EHBO VARSSEVELD is de herhalingsles in 
de normale herhalingslessen EHV geïntegreerd. 
 

 

Datum;   zaterdag 05 februari 2022 

Lestijden; 09.00 tot 13.00 uur. 
Leslokaal; Sinderenseweg 1a Varsseveld 

 

 

De lessen gaan alleen door bij voldoende deelname. 
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Verlenging en geldigheid diploma’s: 
 

Jaarlijks moeten een flink aantal diploma’s worden verlengd. Voor verlenging 
van de geldigheid van uw diploma is het nodig dat de kaderinstructeur verklaart 
dat u competent bent. 
Tijdens de lessen moet u niet alleen aanwezig zijn, maar ook actief de lessen 
volgen en oefeningen uitvoeren. Op grond van dit actief meedoen, kan de ka-
derinstructeur zich een beeld van u vormen en bepalen of u al of niet competent 
verklaard kunt worden.  
Bedenk  goed  dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft èn er zelf voor moet zor-
gen dat u de herhalingslessen volgt, meedoet aan de oefeningen en zo aan-
toont dat u aan de eisen voldoet. Leden die niet aan de vereisten voor verlen-
ging van hun diploma voldoen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  
 

 

 

Herhalingslessen: 
 

De herhalingslessen van onze vereniging worden door bevoegde instructeurs 
gegeven en staan onder controle van het “ Oranje Kruis” 
De geldigheid van het diploma eerste hulp en de daarop  vermelde aanteke-
ningen inzake de modules kan telkens met twee jaren worden verlengd mits 
de instructeur schriftelijk verklaart ervan overtuigd te zijn dat de houd(st)er 
van het diploma competent is. Dat wil zeggen dat hij/zij voldoet aan de gestel-
de eisen die men bij een volwaardige eerste hulpverlener verwacht.   
Wij verzoeken u de lessen te volgen, doet u dat niet, dan kunnen wij er niet 
voor instaan dat u de juiste scholing krijgt en dat uw diploma verlengd kan 
worden. 
 

Met de indeling van de blokken wordt zoveel  mogelijk rekening gehouden 
met uw wensen. Helaas kunnen wij niet altijd aan ieders wens voldoen.  Wij 
vragen hiervoor uw begrip. 
Wij vragen u om u zoveel mogelijk aan de indeling te houden.  Mocht u echt 
niet kunnen op de avond waar u ingedeeld bent, moet u eerst contact opne-
men met de administratie, zij kijkt dan of u bij een andere groep kunt aanslui-
ten.  
Mocht u dit niet eerst melden kan het zijn dat de instructeur u niet toe 
laat tot de herhalingsles. Dit is omdat de groep te groot wordt en het 
onverantwoordelijk is om les te geven. 
 

I.v.m. corona maatregelen is er geen mogelijk te wisselen van blok. 
Mocht je echt niet kunnen op het ingedeelde blok, meld dit dan voor 01 
september 2021 bij administratie@ehbovarssevelld.nl 
 

Aanvang van de lessen is altijd 20.00 uur. 
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Hulpverlenen tijdens evenementen: 
 

Onze vereniging is zeer actief, wij verlenen hulp bij diverse evenementen in 
en rond Varsseveld. 
Dit kunnen wij niet zonder de hulp van jullie. Wij willen graag meer mensen 
werven die actief hulp willen verlenen tijdens deze evenementen. Wanneer je 
je opgeeft en gaat minimaal naar 1 of meer evenementen word je A-lid, dit 
houdt in dat je € 25,= contributie betaald i.p.v. € 50,=  
Je staat altijd met z’n tweeën, dus nooit alleen. 
 

Mocht je je op willen geven, doe dit dan bij de werkgroep hulpverlening of via 
onze website, daar kun je een formulier invullen met de voorkeuren waar je 
eventueel naar toe wilt. 
 

 

Hulpverlening@ehbovarsseveld.nl 
 

Op onze site vind je meer informatie over onze vereniging. 
. 
 

Wij houden ons bij de vereniging aan de richtlijnen van de RIVM !! 
 

1. blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: 
          Neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest,  lichte               
 verhoging (vanaf  38 graden) 
2. blijf thuis alsf iemand in jouw gezin (thuis situatie) koorts heeft en 

–of benauwdheidsklachten. 
3. Schud geen handen 

4. Houdt minimaal 1.5 meter afstand van elkaar 

5. Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van je elleboog 

6. Was goed en regelmatig je handen met water en zeep, gebruik 
hand desinfectie gel , als water en zeep niet beschikbaar zijn. 

7. Gebruik je gezond verstand  en denk aan je mede  mens. 
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Herhalingslessen BHV: 
 

De herhalingslessen vinden 1x per 2 jaar plaats. 
Dit seizoen zijn de herhalingslessen BHV op; 
Maandag 30-08-2021 

Maandag 06-09-2021 

Maandag 13-09-2021 

 

 

Opleiding Bedrijfs-Hulp-Verlening  
 

Dit seizoen 2021/2022  is er eventueel bij voldoende deelname een opleiding. 
De opleiding wordt alleen gegeven aan A-leden. 
 

 

 

Informatieles Motorongevalllen 

Maandag 24 januari 2022 

Maandag 31 januari 2022 

Maandag 28  februari 2022 (reserve) 
 

Herhalingsles Eerste hulp bij wandelletsel 
Zaterdag 23-04-2022 

Zaterdag 30-04-2022 

Zaterdag 07-05-2022 

 

Aanvang lessen 19.30 einde 22.00uur. 
 

Opleiding module wandelletstel alleen voor A-leden 

Zaterdag; 21-05-2022  
Aanvang; 09.00-12.00 uur 
Zaterdag 14-05-2022 (reserve) 
 

ALLE OPLEIDINGEN EN HERHALINGSLESSEN ONDER 
VOORBEHOUD IVM CORONA! 
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Data herhalingslessen EHV blok 1 t/m 17 

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

 Dinsdag Maandag Dinsdag Maandag 

 Les 1 07-09-2021 20-09-2021 28-09-2021 11-10-2021 

 Les 2 14-09-2021 27-09-2021 05-10-2021 18-10-2021 

 Les 3 21-09-2021 04-10-2021 12-10-2021 25-10-2021 

     

 Blok 5 Blok 6 Blok 7  Blok 8 

 Dinsdag Maandag Dinsdag  Maandag 

Les 1 19-10-2021 01-11-2021 09-11-2021 22-11-2021 

Les 2 26-10-2021 08-11-2021 16-11-2021 29-11-2021 

Les 3 02-11-2021 15-11-2021 23-11-2021 06-12-2021 

     

 Blok 9 Blok 10 Blok 11 Blok 12 

 Dinsdag Woensdag Maandag Dinsdag 

Les 1 30-11-2021 08-12-2021 13-12-2021 11-01-2022 

Les 2 07-12-2021 15-12-2021 20-12-2021 18-01-2022 

Les 3  14-12-2021 22-12-2021 10-01-2022 25-01-2022 

     

 Blok 13 Blok 14 Blok 15  

 Woensdag Dinsdag Maandag  

Les 1 12-01-2022 01-02-2022 07-02-2022  

Les 2 26-01-2022 08-02-2022 14-02-2022  

Les 3 02-02-2022 15-02-2022 21-02-2022  

 Blok 16 DAG Blok 17 DAG   

 Woensdag  Woensdag   

Les 1 12-01-2022 26-01-2022   

Les 2 19-01-2022 02-02-2022   

     



 

 

 EHBO - Varsseveld        2021- 20222

Blok 1 Dinsdag Blok 2 Maandag Blok 3 Dinsdag 

Mw.J.J. de Bruin Mw.A.Althof-Luimes Dhr.M.B.Bouman 

Mw.A.J,Kl.Gotink- Mw.M.Ankersmit-Vriezen Dhr.H.W.Heusinkveld 

Dhr.J.Klein-Gotink Mw.Y.I.A.Ankone Mw.L.H.Heuvels 

Dhr.S.W.C.Heijerman Dhr.H.A.M.Besselink Dhr. M.Legters 

Dhr.A.F.C.M.Helming Dhr.E.J.Hidink Mw.A.M.A.Luiten 

Dhr.T.J.M.Hettinga Dhr.M.W.Maatkamp Dhr. M.H.Luiten 

Dhr.G.J.Legters Dhr. B.J.Rutgers Dhr.O.Ozay 

Mw.M.Legeters Dhr.E.Rutgers Dhr.S.Rysavy 

Mw.R.Legters Dhr. T.J.Rutgers 

Mw.T.L.Schoneveld vd 
linde 

Mw.A.Rutgers Dhr.H.J.Testerink 

Mw.W.E.Verweij-
Willemsen 

Blok 4 Maandag Blok  5 Dinsdag Blok 6 Maandag 

Mw.J.H.Gussinklo- 

Seinhorst Dhr.B.G.M.van Aalst Dhr.D.J.A.Beulink 

Mw.E.Holthuis Dhr.R.Berends Dhr.M.J.J.Beulink 

Mw.I.M.W.Jansen Dhr.G.W.Gussinklo Mw.L.Bolk 

Mw.B.Kaminksi Mw. D.W.Hoftijzer Mw.D.W.van Erkel-

Mw.A.M.de Korte Dhr.W.Hoftijzer Mw.A.T.Geurink 

Mw.M.B.Kreeftenberg- Mw.F.J.M.Mateman- Mw.N.A.M.Goldewijk 

Dhr.R.Schieven Dhr.M.Te Mebel Dhr.J.T.H. van Haarlem 

Mw.A.A.M.Venhorst 
Mw.D.M.H.Neerlaar-
Seinhorst Mw. C.Veldhorst 

Mw.D.E.Wesslink Dhr.G.Th.Rutgers Mw.W.H.Westerveld-

Mw.H.Wissink-Wentink Dhr.G.C. Tenk Dhr.R.H.H.Roos-

Mw.G.E.Wisselink-

Wentink   
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Blok 7 Dinsdag Blok 8 Maandag Blok 9 Dinsdag 

Dhr. R.Bluemink Mw.H.G.Bluemink Mw.G.H.Bosman 

Mw.A.E.Bruil-Verbeek Dhr.R.Neijenhuis Dhr.J.Breukelaar 

Dhr.N.Heuvels Dhr.P.J.T.Schurink Mw.E.J.C.Brus 

Mw.P.Heersink-Gijssen Mw.A.E.Peppelman Dhr.J.R.Brus 

Mw. Y.C. Kuipers Dhr.P.T.M. Stienissen Dhr.M.T.Jansen 

Dhr. H.J.Mateman Dhr.R.Veldhorst Dhr.H.Kock 

Dhr.H.W.Rutgers Dhr.m.van Vugt Mw.C.Kraan 

Mw.M.Spronk Mw.S.Wiel van de  
Mw.A.M.H.Massop-

Stienissen 

Dhr.H.J.Weenink Mw.M.A.M Willemsen Mw.W.F.Oonk 

Mw.E.J.E.Weenink Dhr.J.Wisselink 

Mw.M.A.Wisselink-van 
Hoorn 

 Dhr.P.J.Wisselink  

Blok 10 Woensdag  Blok 11  Maandag Blok 12 Dinsdag 

Mw.B.V.van Braak-

Vreman Mw.J.W.Basters Dhr.M.V.van den Anker 

Dhr.A.H.W.Freriks Mw.B.R.J.Basters Mw.L.G.E.Brus 

Mw.E.Klappers Dhr.H.D.Dalenoord Dhr.M.Bulsink 

Mw.T.Nahuis Dhr.M.A.G.T.Geerdink Mw.H.W.Geerdes 

Mw.D.W.A.Nahuis-

Bruggink 

Mw.J.M.Krooshof- 

Schouw Dhr.F.J.Gussinklo 

Dhr.M.A.G.Nobbe Mw.B.J.Peters-Hiddink Mw.G.Hal 

Mw.M.T.H. Nobbe Mw.N.J.Piepers-Schieven Mw.M.W.Heersink 

Dhr.A.J.B.Peppelman Dhr.R.L.J.Wopereis Mw.H.C.Huls 

Mw.A.Peppelman- Dhr.T.j.Wijnberg Dhr.P.H.Klompenhouwer 

Mw.I.Vellinga-Klappers Mw.S.M.van Zuthpen Mw.I.J.Leneman-
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Blok 13 Woensdag Blok  14 Dinsdag Blok 15 Maandag 

Dhr.FJ.M.Kroets Mw. A.C.Eeltink Mw.J.G. Brusse 

Mw.L.J.Kroets Mw.E.Gerritsen Mw.W.A.Burgers-Reimes 

Mw.M.E. Kroets Mw.M.Gussinklo Dhr.M.J.M.Even 

Mw.A.F Nauta Mw.W.L.Luesink Mw.G.A.Even 

Dhr. J.Schuurman 

Mw.A.Prinsen-

Wildenbeest Mw.S.Hartemink 

Mw.E.Vreman Mw.S.M.J. Roelofs Dhr. M.de Jong 

Mw.G.W.Wikkerink-

Leneman Dhr.H.J.Seesink 

Mw.M.T.J.Liebrand-

Mekers 

Mw.G.M.Wisman Mw.S.J.E.Stegers-Bulten 

Mw.J.G.Radstake-

Maatkamp 

Dhr.J.H. Wossink 

Mw.A.J.Veldhorst-de 
Jong 

Mw.M.H.M.Reussing-

Frazer 
Mw.A.D.Westerveld-

Haaken Dhr.A.T.Westerveld Dhr.A.D.Sleutjes 

   

DAG HERHALING  DAG HERHALING DAGLESSEN 

Blok 16 Woensdag Blok 17 Woensdag  
LESTIJDEN 9.00 TOT 
12.00 

Dhr. J.A. Beernink Mw. E.M.M. Kraakman  

Mw.C.W.Dolleman-

Pruijn 

Mw. F.J. te Lindert-
Rutgers  

Mw.E.H.M.Engel-
Mellendijk Dhr. J.H. Peppelman  

Mw.M.Heersink-vd 
Berg Mw. E. Ruikes-te Pas  

Dhr.F.G.M.Horstik 

Mw. G.W. Scheuter-
Weening  

Mw.B.E.T.M.Horstik-

te Pas Dhr.L.J. te Slaa  

Mw.A.Messink Dhr. G.C. Vreman  

Mw.M.Schuurman-

Schutten Mw.L.Wolsink-Schieven  

Dhr.H.Wisselink   
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Aantekeningen en herinneringen! 
 

• Ik heb nog geen machtiging voor incasso afgegeven, 
maar betaal zelf mijn contributie voor 1 november 2021 

• Heb ik mijn diploma bij de hand voor de herhalingslessen   
• Zijn mijn gegevens nog correct ? 

          Heb ik de data van mijn herhalingslessen al in de agenda gezet? 

• Heb ik mij aangemeld om te helpen bij een evenement? 

• Ik wil een les wisselen, heb ik dit al met de administratie overlegd? 

• Alles lessen zijn onder voorbehoud ivm de regels omtrent COVID-19 

• Kijk voor actuele informatie op onze website; www.ehbovarsseveld.nl 
• Wij zoeken nog mensen die een LOTUS-opleiding willen volgen, stuur 

een mail naar administratie@ehbovarsseveld.nl 
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Kaderleden 

 

 

Kaderinstructeurs; 
Dhr. G. Heersink  
Dhr. W. Weijers  

Mvr. H.Ratstaak  

 

Lotus; 
Mevr. C. Dolleman-Pruijn 

    

 

 

 

 

Werkgroepen 
 

1.  Werkgroep Opleidingen 

 Deze werkgroep is belast  met coördineren, organiseren en adviseren inzake 
EHV-opleidingen. 

 Coördinator:  Vacant 
  

 

2. Werkgroep Hulpverlening 

 Deze werkgroep is belast met coördinatie en organisatie van de Hulpver-
lening. 

 Coördinator:    Miranda Legters 

 Bestuurslid:     Joop Legters 

 

3. Werkgroep Materialen & Hulpmiddelen 

 Deze werkgroep is belast met beheer, schoonmaken en –houden van les-
materiaal en hulpmiddelen. 

 Coördinator:    Hans   Grievink 

 Lid:     Mirjam Grievink 

 

4. Werkgroep Reanimatie 

 M.Wisselink (tijdelijk) 
  

 

5. Gebouwbeheer: 
 Christiaan en Marina Heijerman 
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EHBO Varsseveld 
 

Instructie locatie   Sinderenseweg 1a 

  7051 HD Varsseveld 

   

Administratieadres EHBO Varsseveld 

                          Postbus 91 

                          7050 AB Varsseveld 

                          administratie@ehbovarsseveld.nl 
 

Bankrekening   NL43RABO0364814535   
    t.n.v. EHBO Varsseveld 

 

Coördinator Hulpverlening Mevr. M.Legters 

   hulpverlening@ehbovarsseveld.nl
    

 

Reanimatie   reanimatie@ehbovarsseveld.nl 
 

Website           www.ehbovarsseveld.nl   


