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Het coronavirus legt onze vereniging plat
Het is de tweede week van maart. Op de media zien en
horen we steeds meer over het coronavirus dat als een
wijnvlek steeds dichter bij Nederland komt en uiteindelijk
de wereld in zijn greep neemt.
Ons voorjaar stond bomvol activiteiten: de algemene
ledenvergadering, herhaling reanimatie en eerste hulp aan
kinderen, workshops en we zouden ook zes nieuwe
burgerhulpverleners opleiden.
Ook Joyce, onze evenementen coördinator, was druk om
voor verschillende evenementen in en om Bergschenhoek
vrijwilligers te vinden die weer paraat zouden staan als
EHBO-er.
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Gelukkig is er snel besloten vanuit de KNV om alle
activiteiten te annuleren, eerst tot 31 maart en later tot
1 september. Dit gaf ons als bestuur in ieder geval de
mogelijkheid om goed na te denken over het hervatten van
de activiteiten na de zomervakantie.
Ook al leek het einde van de intelligente lockdown ver aan
de horizon, ik denk dat we kunnen zeggen dat we met
elkaar deze bizarre tijd goed hebben doorgebracht.
Uiteraard denken we aan de schrijnende omstandigheden
in de zorg en verzorgingshuizen.
Er is een protocol geschreven door Het Nederlands
Instituut voor bedrijfshulpverlening, Het Oranje Kruis, het
Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad en de
Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland om
weer cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij.
Momenteel zijn wij dit protocol aan het uitwerken
aangepast op onze locatie en omstandigheden.
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Bekijk de laatste richtlijnen, vragen en informatie op:

WWW.EHBO-BERGSCHENHOEK.NL/COVID-19

CURSUSAGENDA

HERVATTEN ACTIVITEITEN

Momenteel zijn er geen
cursussen gepland.

Algemene ledenvergadering
Op 16 maart zou onze ALV plaats vinden. Een noodwet
maakt mogelijk dat het bestuur de ALV maximaal vier
maanden kan uitstellen, tot 1 november 2020.
De verwachting is de ALV te houden in oktober volgens de
dan geldende richtlijnen. Wij hebben overwogen de
vergadering (eerder) digitaal te houden maar technisch
gezien zagen wij dat niet zitten.
Een uitnodiging zal volgen zodra wij hier een besluit over
hebben genomen.

Het streven is in september weer
te starten met HH BLS en EHAK.

EVENEMENTENKALENDER
Momenteel zijn er geen
activiteiten gepland.
Mogelijk start DOTO in
september weer. Joyce zal jullie
hier over op de hoogte houden.

Reguliere herhalingslessen EHBO
Na de zomervakantie zou de eerste groep leden starten
met het volgen van de serie herhalingslessen EHBO.
Om de achterstand in te halen die wij hebben opgelopen
door het annuleren van de herhalingslessen voor eerste
hulp aan kinderen en reanimatie in het voorjaar heeft het
bestuur besloten dat wij eerst in september starten met de
herhalingslessen van deze groepen.
Dit betekent dat de herhalingslessen EHBO mogelijk in
2021 starten. Ook is het organisatorisch een uitdaging om
de drie groepen met leden in nog kleinere groepen te
verdelen om te kunnen voldoen aan de huidige richtlijnen.

DIGITALE CERTIFICERING

Ga goed voorbereid op reis deze
zomer, waar je ook naar toe
gaat.
Maak een checklist zodat je niet
voor verrassingen komt te staan.

Per 1 september verstrekt Het Oranje Kruis haar
certificeringsbescheiden standaard op digitale wijze. Dit
houdt in dat je met het behalen van een diploma en/of
(her)certificering standaard een digitaal bewijs ontvangt.
Wil je toch een diploma of certificaat in hard copy (lees:
op papier) ontvangen, dan is dat mogelijk tegen een
toeslag van € 10,- per persoon.
Diploma’s en certificaten worden gezien de huidige
omstandigheden gewoon verlengd zonder dat aangeleerde
vaardigheden worden getoetst

WEBSITE
Op onze website hebben wij een pagina ingericht
rondom EHBO en levensreddend handelen met
informatie over de COVID-19 pandemie.
Hier is de laatste informatie te vinden over het
hervatten van de lessen, certificering, richtlijnen
voor reanimatie en het protocol voor het hervatten
van de lessen.
WWW.EHBO-BERGSCHENHOEK.NL/COVID-19

GEZOCHT!
Momenteel zijn wij nog steeds opzoek naar mensen die onze vereniging een warm hart
toedragen. Ben jij of ken jij iemand die helemaal past in een van onderstaande functies?
Laat het ons weten!
Instructeur reanimatie
Graag willen wij nieuwe eigen instructeurs opleiden
om de cursus (herhaling)reanimatie en AED bij ons
te kunnen geven.
Je volgt hiervoor de instructeursopleiding (P)BLS bij
de Nederlandse Reanimatie Raad.
Om aan deze opleiding te starten moet je aan het
volgende voldoen:
Je moet in het bezit te zijn van een geldig reanimatie hulpverlenerscertificaat in combinatie
met tenminste één van onderstaande diploma’s en/of certificaten:
•
•
•

arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de
gezondheidszorg, niveau 4 of 5;
afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120
studiepunten behaald);
geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, NIBHV,
Medic First Aid, EFR of DAN)

Wil je hier meer info over? Neem contact op met Jeffrey, secretariaat@ehbo-bergschenhoek.nl
Bestuurslid Jeugd
Helaas heeft zich ook nog geen kandidaat gemeld voor de functie bestuurslid Jeugd. Het zou
mooi zijn als we tijdens onze uitgestelde algemene ledenvergadering direct een vervanger
hebben voor Linda, ons huidig bestuurslid Jeugd.
Naast het coördineren en organiseren van Jeugd EHBO op scholen (wat momenteel toch op een
laag pitje staat) heb je invloed op de te nemen beslissingen door het bestuur van onze
vereniging.
Wil je hier meer info over? Neem contact op met Linda, jeugdopleiding@ehbo-bergschenhoek.nl
Notulist
Ook missen wij nog steeds een goede notulist die onze vergadering en actiepunten op papier
zet. Het is een gewaardeerde functie tijdens onze altijd gezellige bestuursvergaderingen.
Je hoeft geen lid te zijn van onze vereniging. Wij vergaderen om de zes weken.

TOT SLOT
Namens het EHBO bestuur en leuke en gezonde zomervakantie!
met 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.

