
CONTACTGEGEVENS

Postadres
KNV EHBO Bergschenhoek
Postbus 9
2660 AA Bergschenhoek

Leslocatie
Smallsteps de Petteflat
Groeneweg 68
2661 KW Bergschenhoek

WWW.EHBO-BERGSCHENHOEK.NL

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 10 januari hebben wij samen met alle
aanwezigen leden geproost op 2020 tijdens de
nieuwjaarsborrel. Met wat lekkere versnaperingen, muziek
en een foto presentatie hebben we ook teruggeblikt op
2019.
Aan het einde van deze nieuwsbrief kun je de nieuwjaar
speech lezen van onze voorzitter.

Contributie
Dit jaar hebben alle leden digitaal een factuur ontvangen
voor de jaarlijkse contributie. Een groot aantal van jullie
heeft deze factuur al betaald (ruim 80%), waarvoor onze
dank. Heb je de contributie nog niet betaald, wil je dit dan
zo snel mogelijk doen. Want ook wij hebben al een aantal
grote jaarlijkse kosten moeten betalen.

Heb je de mail met de factuur niet meer of heb je een
andere factuur nodig voor je zorgverzekering, neem even
contact op met de penningmeester.

Algemene Ledenvergadering
Op maandagavond 16 maart houden wij onze algemene
ledenvergadering.
We vinden het belangrijk en waardevol dat je aangesloten
en betrokken bent bij onze vereniging. Daarom willen we
er voor je zijn en ons voor je inzetten.

Volg ons op social media: 
ehbo.bergschenhoek
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Jouw steun en aanwezigheid 
helpen ons daar enorm bij. 
Alle leden ontvangen 
binnenkort een uitnodiging 
via de mail maar reserveer nu 
al deze maandag 16 maart om 
20:00 uur.
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CURSUSAGENDA

Herhaling reanimatiecertificaat 
donderdag 19 maart

Herhaling reanimatiecertificaat 
donderdag 26 maart

Herhalingscursus EHaK
maandag 30 maart en 6 april

Cursus reanimatie / AED (BLS)
dinsdag 31 maart en 7 april

Herhalingscursus EHaK
maandag 11 en 18 mei

VACATURES

SAMENWERKING

EVENEMENTENKALENDER

Lansingerland Run
zondag 16 februari

DOTO
zaterdag 14 maart

DOTO
zaterdag 28 maart

Dirty Hill
zaterdag 11 april

Koningsdag
maandag 27 april

Festiviteiten Annie MG Schmidtpark
dinsdag 5 mei 

DOTO
zaterdag 16 mei

DOTO
zaterdag 23 mei

Avond4daagse
16, 17, 18 en 19 juni

Jodocus Jeugdfestival
18, 19 en 20 augustus

In 2019 hebben wij al veel samen gewerkt met de EHBO vereniging 
van Berkel en Rodenrijs. Afgelopen januari was er in Rotterdam een 
zwemtoernooi voor zwemmers van 19-92 jaar. Wij hebben daar de 
collega’s van Rotterdam geholpen. Deze 4 dagen was een mooie 
samenwerking tussen EHBO Rotterdam, EHBO Terbregge-Ommoord en 
EHBO Bergschenhoek.

Met de Lansingerland Run kunnen wij rekenen op een samenwerking 
met Berkel en Rodenrijs en Terbregge-Ommoord! 

Zet alvast in 

je agenda
!

en geef je op
!

Linda de Jong gaat ons na jaren inzet als bestuurslid en coördinator 
jeugd verlaten om nieuwe dingen te ondernemen binnen het 
verenigingsleven van Lansingerland. Tijdens de algemene 
ledenvergadering zal zij zich niet meer herkiesbaar stellen. Daarom 
hebben wij een vacature:

Bestuurslid: Jeugd (m/v)

Je coördineert de jeugd tak van de vereniging wat zich voornamelijk 
afspeelt op de basisscholen in Bergschenhoek. 
Je hebt de coördinatie bij het organiseren en geven van lessen wat 
sinds afgelopen jaar in workshopvorm wordt gegeven. Dit zijn in 
totaal 3 ochtenden les op school. 
Jij zorg er voor in samenwerking met andere bestuursleden dat alle 
materialen en vrijwilligers compleet zijn. 

Meer info? Neem contact op met het secretariaat of Linda:
jeugdopleiding@ehbo-bergschenhoek.nl

Sinds het vertrek van Lia van Overveld is er geen vaste notulist meer 
voor onze vergaderingen en wordt dit nu door wisselende 
bestuursleden gedaan. Daarom is er ook een vacature voor:

Notulist (m/v)

Het bestuur komt 1x per 6 weken bij elkaar voor een 
bestuursvergadering. Van deze vergaderingen en de jaarlijkse ALV 
worden notulen gemaakt, zodat de gemaakte afspraken vastgelegd 
zijn voor nu en de toekomst. Ook is het goed om notulen te hebben 
voor de bestuursleden die niet bij een vergadering kunnen zijn. Zij 
kunnen dan achteraf lezen wat er besproken is.

Vindt je het leuk om ons te ondersteunen door het maken van 
notulen of weet je iemand die dit wil doen? Lid zijn van de 
vereniging is hiervoor niet nodig. We horen graag van je!

Meer info? Neem contact op met het secretariaat:
secretariaat@ehbo-bergschenhoek.nl
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VERNIEUWDE WEBSITE

Met trots presenteren wij onze vernieuwde website. Onze webmaster Frank Troost is de 
afgelopen tijd hier druk mee in de weer geweest en het resultaat mag er zijn!

We zijn de puntjes op de i aan het 
zetten en hij komt volgende week 
online.
Er is voor gekozen om de website strak 
en zakelijk te houden. 
In tegenstelling tot de vorige hopen we 
hier meer overzicht te hebben voor 
iedereen; eigen leden maar ook 
aanstormend EHBO-ers en mensen die 
ons vragen voor evenementen. 

Neem volgende week een kijkje op 
www.ehbo-bergschenhoek.nl

Mocht je nog tips of tops hebben kun je 
die kwijt bij Frank:
webmaster@ehbo-bergschenhoek.nl

SPEECH VOORZITTER NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op 6 januari 2020 hebben we op onze leslocatie de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden waarvoor alle leden waren 
uitgenodigd. In mijn functie als voorzitter had ik bij die gelegenheid een praatje willen houden die vooral tot doel had 
om de leden nogmaals te wijzen op nut en noodzaak van het meedraaien met EHBO-diensten bij evenementen. 
Omdat het aantal leden dat was gekomen naar deze bijeenkomst helaas beperkt was en bovendien vooral bestond 
uit mensen die al actief zijn voor de vereniging zou deze oproep aan het verkeerde adres gericht zijn. Ik wilde vooral 
de mensen bereiken die de stap om mee te doen met de evenementen nog niet gezet hebben. Vanwege het te 
beperkt aantal aanwezige leden heb ik de tekst op 6 januari niet uitgesproken, maar om toch iedereen te bereiken, 
publiceren we het nu in de nieuwsbrief.

Beste leden,

De nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari had vooral tot doel om onze leden de kans te geven elkaar in een informele 
setting te ontmoeten, de hand te schudden en met elkaar een hapje en een drankje te doen.

Van dit soort mogelijkheden hebben wij er niet zo veel, maar dat heeft alles te maken met het soort vereniging dat wij 
zijn. Wanneer je kijkt naar een sportvereniging, bijvoorbeeld BVCB, dan zie je dat op een wedstrijddag langzaam 
maar zeker een groot deel van de leden het clubhuis/ de kantine binnenkomt. Leden kunnen daar elkaar ontmoeten, 
samen wat drinken en praten. Nadat ze de verenigingsactiviteit/wedstrijd hebben voltooid is er alle gelegenheid om 
na te praten met een drankje en een hapje.

Wij hebben geen clubhuis en geen vaste “wedstrijddag” en onze “wedstrijden” bestaan uit het leveren van een EHBO 
dienst aan derden. Daar zit je over het algemeen met zijn tweeën en dan ontmoet je in het meest gunstige geval 
maximaal 5 andere leden. Degene waar je de dienst mee draait en twee aflossings duo’s.

Daarom vinden wij het als bestuur belangrijk om af en toe een bijeenkomst als deze te organiseren, zodat de leden 
elkaar kunnen ontmoeten zonder dat er een verplichting aan vast zit.

Zoals ik al zei bestaan onze activiteiten uit het verlenen van EHBO diensten en daar wil ik nog iets over kwijt. Maak ik 
weer de vergelijking met BVCB. Wanneer een team daar onvoldoende spelers heeft, gaat de wedstrijd niet door of 
wordt uitgesteld. Bij onze “wedstrijden” kan dat niet, wij leveren een dienst en we kunnen niet aan bijvoorbeeld Doto
vragen hun wedstrijd uit te stellen omdat wij te weinig mensen hebben.
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TOT SLOT 

Namens het EHBO bestuur met een vriendelijke groet, 

Jeffrey van Rutten
Secretaris KNV EHBO Bergschenhoek 

Als er wijzigingen zijn in adres of email, graag dan doorgeven aan de secretaris. 
Ook opzeggingen moeten schriftelijk / per mail worden doorgegeven aan de secretaris vóór 1 december 2020.

Toch stel ik regelmatig vast dat we eigenlijk te weinig spelers hebben om onze “wedstrijden” te spelen. Dat is jammer 
voor de mensen die wel een dienst draaien omdat die dan langer moeten zitten, soms zie ik zelfs mensen een hele 
dag zitten. Maar ook jammer voor de mensen die geen diensten draaien omdat het een gemiste kans is. Je haalt je 
EHBO diploma, maar EHBO-er zijn leer je het best in de praktijk. Als je een dienst draait, wordt je benaderd en 
behandeld als EHBO-er en zul je merken dat mensen vertrouwen in je oordeel hebben. Als je af en toe een dienst 
draait leer je daar mee om te gaan en daar wordt je een betere EHBO-er van.
Ik wil dus hier nog eens iedereen oproepen om bijzondere aandacht te hebben voor de mailtjes van Joyce, waarin zij 
vraagt om uw inzet om een dienst te draaien bij een evenement, dat is alleen maar goed voor je vaardigheden als 
EHBO-er en als voldoende mensen mee draaien blijft het aantal uren ook beperkt.

Eerlijkheidshalve moet ik ook wel weer een beetje nuanceren. Bij verreweg de meeste evenementen waar wij onze 
diensten leveren, gebeurt helemaal niet zo veel. Het blijft vaak beperkt tot het plakken van een pleister en het 
opleggen van een cold-pack.
Mocht u liever bij een evenement staan waar wel iets gebeurt, dan heb ik een tip voor u. Geef je op voor het 
mountainbiken/dirty hill race. Ik verzeker u dat daar, zeker als het ook nog een beetje gaat regenen, de gewonden in 
golfjes de caravan binnen komen. Je moet daar zelfs af en toe een gewonde uit de bosjes plukken. Dan kun je het 
best af en toe een beetje druk hebben.

Dan wil ik nog even hebben over onze jeugd EHBO.
Al jaren geven wij, onze leiding van onze Linda, EHBO lessen op basisscholen. Dat is vele jaren een groot succes 
geweest, maar Linda merkte dat de animo bij de scholen terugliep. Niet vanwege de kwaliteit van de lessen, maar 
vanwege kosten en tijdsinvestering.
Linda gaf aan dat het tijd werd voor een andere opzet en zij heeft dat uitgewerkt en aan de scholen voorgelegd. We 
doen het nu in de vorm van een soort workshops en het enthousiasme bij scholen groeit weer. Afgelopen jaar is deze 
workshop jeugd EHBO voor de eerste keer met succes gegeven. Kortom, het lijkt weer de goede kant op te gaan met 
de jeugd-EHBO, maar het vraagt nog wel de nodige inspanning om ook de andere scholen hier weer in mee te 
krijgen. Toch hebben we bij de Jeugd EHBO een probleem. Linda gaat, zoals vorig jaar al aangekondigd, stoppen 
met haar bestuursfunctie en dus ook met de Jeugd EHBO.

We zijn daarom dringend op zoek naar iemand die dat stokje van haar wil overnemen en de contacten met de 
scholen, het maken van afspraken en het organiseren van de workshops kan voortzetten.
Daarnaast zoeken we mensen die het leuk vinden om af en toe met kinderen zo’n workshop te doen. Je moet dan 
wel uiteraard doordeweeks overdag beschikbaar zijn tijdens de schooltijden.
Hoe meer mensen er aan zo’n workshop kunnen meedoen, des te minder tijdsinvestering zal dit vergen.
Wanneer u meer wilt weten over wat die workshops inhouden of wat de bestuursfunctie van Linda inhoudt, spreek 
Linda dan even aan. Zij zal u graag meer vertellen. U kunt ook altijd een van de andere bestuursleden aanspreken.

Ik hoop dat er iemand zal opstaan om de rol van bestuurslid jeugd van Linda over te nemen.
Mochten we geen nieuwe kandidaat vinden, dan zijn we waarschijnlijk genoodzaakt om te stoppen met de jeugd 
EHBO en dat zou erg jammer zijn. Voor ons als EHBO-vereniging, omdat we dan inkomsten mislopen, maar dat 
zouden we nog wel overleven, maar vooral voor de kinderen die dan de kans missen om kennis te maken met de 
EHBO. Die kinderen zijn onze toekomstige leden!

Ik wens u allen, met uw familie een goed en gezond 2020 en spreek de hoop uit dat we met zijn allen het komende 
EHBO jaar minstens zo goed kunnen maken als het jaar wat achter ons ligt.

Het wordt hoe dan ook een bijzonder jaar, omdat we op 26 november een halve eeuw bestaan.
Dat willen we ook wel een beetje vieren, we zullen u in de loop van dit jaar daarover informeren.

Rob Westerveld, voorzitter


