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CONTACTGEGEVENS

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Postadres
KNV EHBO Bergschenhoek
Postbus 9
2660 AA Bergschenhoek

Geen praktijklessen meer tot de zomervakantie
Na aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het
coronavirus en de huidige lockdown is door het bestuur besloten
alle vormen van fysiek lesgeven voor dit cursusseizoen te laten
vervallen. Dit betekend dat er tot en met de zomervakantie
geen fysieke (herhalings)lessen meer zullen plaatsvinden.

Leslocatie
Smallsteps de Petteflat
Groeneweg 68
2661 KW Bergschenhoek
WWW.EHBO-BERGSCHENHOEK.NL

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter
Rob Westerveld

Zo hebben wij niet meer de dilemma’s zoals afgelopen half jaar
wat betreft wel of niet organiseren en vooral duidelijkheid voor
jullie als leden. Het is vervelend voor alle partijen elke keer
weer iets te plannen en het vervolgens weer uit te stellen of in
aangepaste vorm door te laten gaan. We rekenen nu nergens
meer op en hopen dat het snel beter zal worden.
Mocht de situatie rond corona al voor de zomer zodanig
verbeteren dat bijeenkomen weer mogelijk wordt, zal het
bestuur zich beraden op een eerdere herstart.

voorzitter@ehbo-bergschenhoek.nl

Secretaris
Jeffrey van Rutten

secretariaat@ehbo-bergschenhoek.nl

Penningmeester
Marjanne van Paassen

penningmeester@ehbo-bergschenhoek.nl

Materiaalbeheer
Henk Mesker

materiaal@ehbo-bergschenhoek.nl

Evenementen
Joyce Koning

evenementen@ehbo-bergschenhoek.nl

Algemene Zaken

Technisch en evenementen

Joop Benning

algemenezaken@ehbo-bergschenhoek.nl

Algemene Zaken
Ondersteuning secretariaat

Linda de Jong

50 jaar EHBO Bergschenhoek
26 november j.l. waren wij jarig. Exact 50 jaar geleden in 1970
is onze EHBO-vereniging officieel opgericht. Helaas was het niet
mogelijk dit te vieren onder het genot van een hapje en een
drankje. Wie jarig is trakteert en we hebben met het bestuur
een mooie presentje uitgezocht en langsgebracht bij alle leden.
We hebben leuke reacties hierop gehad waarvoor dank namens
het hele bestuur.

CURSUSAGENDA

CONTRIBUTIE 2021

Momenteel hebben wij tot nader
bericht voor cursusseizoen
2020/2021 geen lessen meer
gepland staan.

Zoals in de ALV besloten is de contributie voor 2021
€ 50,00. Zoals jullie gewend zijn ontvangen jullie hiervoor begin
januari een (digitale) factuur. Graag je mailbox in de gaten
houden, want het kan zijn dat de mail per ongeluk in de spam
terecht komt. Kun je de contributie binnen 30 dagen na
factuurdatum betalen, want ondanks dat er geen lessen zijn
hebben we wel vaste kosten die doorgaan (zoals de kosten voor
de zaalhuur).

EVENEMENTENKALENDER
Lansingerland Run 2021
zondag 14 februari
09:00 – 16:00 uur

RABO CLUBSUPPORT
Onlangs hebben we meegedaan
met de Rabo ClubSupport actie
van de Rabobank.
Door alle stemmen hebben we
een ontzettend mooi bedrag van
€ 803,76 mogen ontvangen.
Iedereen bedankt voor het
stemmen!

Op de factuur zullen ook cursusdata vermeld staan, dit omdat
dit een vereiste is van enkele zorgverzekeraars. Dit betreft de
data van de groep die in februari zou starten, maar zoals jullie
eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen vervallen alle lessen
tot de zomervakantie. Echter om het lang niet kunnen
declareren van de factuur bij een zorgverzekering te vermijden
staan deze data er op.
Mocht je vragen hebben over de contributiefactuur of andere
financiële vragen, dan kun je Marjanne altijd een mail sturen
(penningmeester@ehbo-bergschenhoek.nl).

VACATURE
Notulist
Nog steeds hebben wij geen notulist gevonden voor onze
bestuursvergaderingen en ALV. Ongeveer om de 6 weken
vergaderen wij onder het genot van een kopje koffie. Lijkt het
je leuk om je steentje aan de vereniging op deze manier bij te
dragen? Neem contact op met het secretariaat.
Reserve lid kascommissie
Voor 2020 zoeken we nog een reserve lid voor de kascommissie.
Dit voor het geval één van de leden van de kascommissie niet
zou kunnen. Als reserve lid ben je vanaf het boekjaar 2021
‘automatisch’ 2 jaar lid van de kascommissie.
De kascommissie kost je één avond in het jaar en je checkt
samen steekproefsgewijs de financiën. Lijkt dit je leuk om voor
2020 reserve te zijn en in 2021 en 2022 in de kascommissie te
zitten? Neem contact op met de penningmeester.

VERPLICHTE PRAKTIJKLES HERHALING EHBO
Zoals eerder gemeld zijn de herhalingslessen EHBO teruggebracht
naar 3 + een evenement EHBO naar keuze. Ondanks het vervallen van
de lessen zullen wij het in deze vorm weer gaan oppakken.
Wij verwachten dat je een aantal uren aanwezig bent bij een
evenement om praktijkervaring op te doen.
Momenteel
hebben
wij
een
mooie
samenwerking
met
Mountainbikeclub Dirty Hill en mogen op trainingsdagen aanwezig zijn
en zal je samen met een ervaren EHBO-er eerste hulp verlenen indien
nodig. Deze trainingsdagen zijn op zondagen van 10:00 tot 12:00 uur.
Uiteraard respecteren wij dat het deze dag niet voor iedereen
mogelijk is aanwezig te zijn en zullen daarom een ander evenement
zoeken, bijvoorbeeld DOTO op zaterdag.
Ook ligt deze organisatie momenteel weer stil en zal dit t.z.t.
georganiseerd en gecommuniceerd worden door Joyce.

e
l
e
h
e
j
n
e
s
n
Wij we
n
e
n
e
g
a
d
t
s
fijne Fee
n
e
g
i
k
k
u
l
e
een g
1
2
0
2
d
n
gezo

TOT SLOT
Namens het bestuur met een vriendelijke groet,
Jeffrey van Rutten
Secretaris KNV EHBO Bergschenhoek
Als er wijzigingen zijn in adres of e-mail, graag dan doorgeven aan de secretaris.
Ook opzeggingen moeten schriftelijk / per mail worden doorgegeven aan de secretaris vóór 1 december 2021.

