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_____________________________ 

 

Van het bestuur 

_____________________________ 

 

ALV 

Dit jaar houden we de Algemene 

Ledenvergadering op 18 mei om 

2000u (inloop vanaf 1930u). Omdat 

we wat ruimer willen kunnen zitten 

doen dat bij de Radstake 

Twenteroute 8 te Heelweg. Meer 

info in de uitnodiging. 

 

 

Algemeen 

 

Zoals al aangegeven in de vorige 

nieuwsbrief zijn we (verplicht) 

bezig met de wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen (WBTR), 

bedoeld om bestuur en toezicht 

van verenigingen en stichtingen te 

verbeteren. We zijn dus 

momenteel druk bezig alles zo te 

regelen dat we aan de eisen 

voldoen. Niet altijd even leuk, maar 

wel nuttig. De statuten krijgen ook 

weer een opfrisbeurt.  

Als gevolg hiervan zijn we onder 

andere ook bezig met aanscherpen 

van de voorwaarden van onze 

dienstverlening, zowel naar 

evenementen als naar de leden 

toe. Dit is niet om het minder 

“gezellig” te maken maar gewoon 

om de continuïteit van de 

vereniging te garanderen. Een 

voorbeeld: Het komt nog wel eens 

voor dat we een opleiding 

organiseren en dat uiteindelijk van 

de aanmelders een aantal niet op  

 

komt dagen (en niet betaald). 

Terwijl we wel vaste kosten maken 

en dus mogelijk die drempel niet 

halen door te weinig betalende 

deelnemers. Dat moet anders, niet 

(op tijd) afmelden houdt in dat je 

gewoon moet betalen (en, bij 

voorkeur, op komen dagen).  

 

Ook gaan we gedragsregels 

opstellen voor tijdens de lessen, 

denk aan telefoons uit/stil, niet 

ouwehoeren en de docent het 

woord laten voeren. 

 

 

Vacature secretaris 

 

De huidige secretaris van EHBO 

Vereniging Varsseveld heeft 

aangegeven na dit jaar te willen 

stoppen. Dit was al lang zo 

afgesproken. We zoeken een 

kandidaat, deze kan dit hele jaar 

nog meekijken met de huidige 

secretaris. De taken van de 

secretaris zijn: 

• Bijhouden ledenadministratie. 

• De mail controleren en 
beantwoorden (via mailadres 
en contactformulier website). 

• Mensen die belangstelling 
hebben voor de cursus EHV, 
uitnodiging sturen. Examens 
aanvragen. 

• Diplomaverlengingen 
aanvragen en versturen. 

• Uitnodigingen maken voor de 
bijeenkomsten,  en versturen. 

• Blokindeling maken voor de 
herhalingslessen (i.s.m. het 
Kader). 

• Voorkeurslijst maken voor de 
blokindeling, deze kan op de 
ALV worden ingevuld. 

• Lijst met (activiteiten-)data 
maken (t.b.v. schoonmaak). 

• Elk jaar bekijken of er 
jubilarissen zijn en oorkondes 
(laten) maken. 

• Presentielijsten maken en 
controleren. Evt. nabellen/-
mailen. 

• Assisteren bij maken en 
verspreiding van het Gele 
boekje. 

• Zorgen dat attenties geregeld 
worden. 

• Vormt samen met voorzitter en 
penningmeester het dagelijks 
bestuur en representeert aldus 
de vereniging (bij officiële 
gelegenheden). 

Lijkt dit je wat, of heb je vragen, 

neem contact op met de secretaris 

via: 

administratie@ehbovarsseveld.nl 

 

Om de continuïteit van de 

vereniging te waarborgen zijn we 

tevens op zoek naar mensen die 

het bestuur kunnen versterken. 

Heb je interesse, of weet je 

iemand, ook daarvoor kun je het 

bovenstaande mailadres gebruiken. 

 

 

Van de werkgroep hulpverlening 

 

We hebben het vast allemaal wel 

gemerkt. De evenementen volgen 

elkaar in rap tempo op, er zijn zelfs 

diverse evenementen tegelijkertijd.  
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Al deze evenementen hebben 

uiteraard ook hulpverleners nodig, 

dit is verplicht. Er is momenteel 

een grote vraag. Ook zijn er 

aanvragen voor hulpverlening op 

korte termijn. Jullie kunnen ons 

daarbij helpen. Weet je iemand die 

iets gaat organiseren of organiseer 

je zelf iets? Zorg dat de aanvraag 

ruim op tijd bij ons binnen is. Dat 

kan via de website.   

https://www.ehbovarsseveld.nl/ev

enementen/ 

 

Kun je hulpverlenen en wil je dat, 

of twijfel je nog? Geef je dan op 

(ook via bovenstaande link).  Het is 

dan nog steeds vrijblijvend, alleen 

weten we dan wie we kunnen 

benaderen als we mensen nodig 

hebben voor een evenement. We 

hebben je hulp hard nodig, het kost 

je niets behalve vrije tijd, het levert 

je meer op:  

• Korting op je contributie. 

• Gratis toegang tot het 
evenement incl. inwendige 
verzorging. 

• Praktijksituaties die je in de les 
niet zo snel tegen zult komen. 

• Gezelligheid en aanspraak. 
Je post altijd met één of meerdere 

collega’s en leert ook nog wat. Heel 

nuttig voor het geval je er wel een 

keer noodgedwongen alleen voor 

staat. 

Dus help ons, help de organisatie 

van het evenement en help jezelf, 

geef je op! Doe het zo snel 

mogelijk. Een inzet is altijd na 

overleg. 

 

 

Mocht je hierover vragen hebben. 

Tijdens de ALV is de werkgroep 

hulpverlening aanwezig om ze te 

beantwoorden. 

  

 

 

 

 

 

 

-motorcross 

 
 

Ook bij de motorcross ben je 

welkom om mee te draaien in de 

hulpverlening. We verzorgen o.a. 

de trainingen bij twee clubs. Je 

bent welkom om een keer te 

komen kijken en/of (als stagiair) 

mee te lopen. Je kunt je opgeven 

bij de hulpverlening.  

 

 

_____________________________ 

Kalender  

_____________________________ 

 

Bestuursvergaderingen: 

Wo 11-05-2022 

Wo 15-06-2022 

 

*!* kijk voor de laatste data/het 

laatste nieuws altijd op onze 

website (nieuws) en/of in de 

besloten facebook groep 

 

 

_____________________________ 

Jubilea / Lief en leed 

_____________________________ 

De jubilea houden we nog even 

voor ons, deze komen op de ALV 

van 18 mei aan de orde. 

 

 

 

 

 

Op is 24-03-2022 is te vroeg 

overleden ons lid: 

 

         Hermien Bluemink 

Nog niet zo heel lang lid bij 

ons, want overgekomen van 

het Rode Kruis Zelhem/Halle. 

Toch bij menigeen van onze 

vereniging al jaren bekend 

vanwege de gezamenlijke 

hulpverlening bij de HALMAC 

op circuit de Kappenbulten. 

Daar was altijd haar nuchtere 

advies aan de rijders “gewoon 

erop blijven zitten!”. Niets 

tegen in te brengen en 

daarnaast was het ook prettig 

met haar samenwerken. We 

zullen haar zeker missen, en 

niet alleen omdat er altijd een 

beroep op haar kon worden 

gedaan voor diverse 

evenementen.   

Helaas heeft ze slechts 

ongeveer twee weken kunnen 

genieten van haar 

kleindochter, en haar 

kleindochter van haar. 

 

We wensen de familie veel sterkte 

bij dit verlies. 

 
 

 

 

 

LOTUS 

 

Wij feliciteren Natasja Goldewijk 

met het behalen van haar LOTUS-

diploma! 

Door Corona ontstond er enige 

vertraging. En het werd er ook niet 

makkelijker door. Maar ze heeft 

het gehaald. Sommigen van ons 

zullen haar al als slachtoffer 

tegengekomen zijn op de 

herhalingslessen.  

 

https://www.ehbovarsseveld.nl/evenementen/
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Om haar gelijk op weg te helpen is 

ze nl. ook al ingezet dit jaar, hier te 

zien met een heftige jaap: 

 

 
 

Vervolgens vakkundig op-/ingepakt 

door één van onze leden: 

 
 

Natasja nogmaals gefeliciteerd.  

 

 

 

 

 

Mochten we iemand vergeten of 

wil je voorkomen dat we iemand 

vergeten in deze rubriek, informeer 

de administratie: 

administratie@ehbovarsseveld.nl 

 

 

 

 

_____________________________ 

Goed om te weten 

_____________________________ 

 

Is je verbanddoos nog op orde? 

Bekijk het hier. 

 

 

 

_____________________________ 

 

En dan nog dit… 

_____________________________ 

 

 
 

In september beginnen we weer 

met de opleiding eerste hulp 

verlener. Weet je iemand die 

interesse heeft? Laat die zich dan 

opgeven bij de administratie. 

 

Ken je iemand die een bepaalde 

sport een warm hart toedraagt en 

die graag wil dat er voor die sport 

voldoende hulpverleners 

beschikbaar blijven? Laat die zich 

dan opgeven voor de opleiding 

eerste hulpverlener. 

 

Deze nieuwsbrief komt op de 

website en alle leden krijgen 

hiervan bericht. Heb je ‘m wel 

gelezen op de site maar hiervan 

geen bericht gehad? Of ken je 

iemand bij wie dit het geval is? 

Neem contact op met de 

administratie want dan is je (juiste) 

mailadres niet bekend. 

 

De diplomaverlenging gaat 

tegenwoordig digitaal en daarnaast 

kunnen we veel portokosten 

besparen door zoveel mogelijk via 

e-mail te versturen. 

Dus nogmaals het verzoek te 

zorgen dat we je (juiste) mailadres 

kennen. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Redactie 

_____________________________ 

 

Wil je ook een stukje plaatsen in 

een volgende nieuwsbrief, of heb 

je een suggestie voor een 

onderwerp? Mail de redactie: 

info@ehbovarsseveld.nl 

 

Verschijnt 1x per kwartaal. 
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