
Nieuwsbrief EHBO St. Christoffel september 2019. 

Jaarvergadering 

Met deze nieuwsbrief willen we je graag uitnodigen voor de jaarvergadering en de eerste herhalingsles 

op woensdag 2 oktober 2018 om 19.30 uur.  

De eerste les is een lezing over Eerste Hulpverlening en PTSS. 

De vergadering wordt zoals gebruikelijk gehouden in Basisschool de Abacus van Voorstraat 21 8651 

LT Huissen 

Laat je even weten of je afwezig bent bij de jaarvergadering? 

De agenda is als volgt: 

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering van 2018

3. Financieel verslag 2018

4. Verslag kascontrole 2018

5. Verkiezing kascontrolecommissie 2019

6. Bestuursverkiezing

7. Mededelingen van het bestuur

8. Uitreiking oorkondes jubilarissen en bedankjes

9. Rondvraag.

10. Sluiting

11. Korte pauze

12. Lezing

Toelichting op de agenda 

- Bij agendapunt 1. De notulen zijn te vinden op de website in het ledengedeelte.

- Bij agendapunt 5.  We zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor de kascontrole 2019. Wil jij een keertje

de kas controleren?? Opgeven kan tijdens de vergadering of voor de vergadering via het secretariaat. 

- Bij agendapunt 6. Als kandidaat bestuurslid heeft Carmen Melchels zich aangemeld voor algemene 
taken in het bestuurswerk. 

Jan-willem Gerritsen is aftredend als bestuurslid en stelt zich herkiesbaar. 

Bij agendapunt 7. Tijdens dit agendapunt is er aandacht voor o.a. Blarenpoli en andere evenementen, 

meewerken aan de vereniging, vrijwilligers van buiten de vereniging enz.. 

Planning herhalingslessen nieuwe seizoen 

De ledenvergadering is zoals gewoonlijk ook de start van het nieuwe herhalingsseizoen. Op het leden 

gedeelte van de website (inloggen met de bekende gegevens) staat het lesprogramma voor 
aankomend seizoen. Hans van Geffen hebben we weer bereid gevonden de herhalingslessen te 
geven. 

Lesdagen/avonden zijn: woensdagavond en zaterdagochtend 

Doorgeven voorkeursdag 

Mocht je je voorkeursdag willen veranderen dan kun je dat ook doorgeven via het voorkeursformulier 

op de website.

https://ehbohuissen.nl/ledengedeelte/info_herhalingslessen_ehbo/
https://ehbohuissen.nl/ledengedeelte/voorkeur-lesdagavond/


 

 

Nieuwe cursus 

 

Bij collega verenigingen starten dit najaar diverse cursussen Eerste Hulp. 

Het bestuur wil graag mogelijkheden zoeken en vinden om cursisten en nieuwe leden te werven. 
Er is een tip om contact te leggen met verenigingen in Huissen waar we nog geen actie op 
ondernomen hebben. Andere tips, meedenken?? Mail het secretariaat of bied je aan tijdens de 
komende vergadering. 
 
Evenementen 
 

Om aan alle verzoeken om EHBO-bijstand tijdens evenementen in de gemeente Lingewaard te 
voldoen zijn we op zoek naar leden van binnen en buiten onze vereniging die een keer ingezet willen 
worden. 
Je kunt je aanmelden voor een evenement via de website of het secretariaat. 
 
Een keer meehelpen om “de kat uit de boom te kijken” kan ook. 
 
Sportletsel 
 

Komend seizoen organiseren we een avond voor de module Eerste Hulp bij Sportongevallen. 
Tijdens de ledenvergadering inventariseren we de belangstelling. 
De kosten bedragen voor leden 0.00 euro 

 

 

 

Bekijk/download hier de notulen van afgelopen jaarvergadering 

Bekijk/download hier het lesschema voor aankomend seizoen 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het bestuur: 

Nelly Liskaljet 

Sybren Strikwerda 

Jan-Willem Gerritsen 
  

https://ehbohuissen.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2018/12/Jaarvergadering-10-10-2018.pdf
https://ehbohuissen.nl/ledengedeelte/info_herhalingslessen_ehbo/


 




