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Privacybeleid 
Ook wij ontkomen er niet aan. De gevolgen van 
de nieuwe Privacywet gaan vrij ver voor ons als 
verenigingsbestuur. Gelukkig heb jij daar als lid 
weinig last van. Je vindt ons privacybeleid op 
de website onder “vereniging”- “privacy”. Lees 
hem eens door. Dan ben je goed op de hoogte 
welke gegevens we van je registreren en waar-
voor we die gebruiken. Tijdens de ledenverga-
dering van september zullen we er je meer over 
vertellen. Heb je nu al vragen? Dan kun je terecht bij onze ‘privacy functionaris’ 
Sigrid Keimpema via het algemeen e-mailadres.  

 
Pleisterpost september
Dit is de laatste Pleisterpost voor de zomervakantie. Het eerste weekend van 
september ontvang je weer een nieuwe. Natuurlijk staat het EHBO gebeuren nooit 
stil. Is er wat bijzonders? Dan sturen we je een e-mail. En kun je deze zomer echt 
niet zonder ons? Blijf dan in contact via facebook: www.facebook.com/knvehbo.
buitenpostgerkesklooster! 

Agenda
 
LEDENVERGADERING
11 september - Lauwers College Buitenpost: 19.30 u  
 
HERHALINGSLESSEN 
groep 1:   19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober - Lauwers College,    
               Buitenpost: 19.30 u 
groep 2:   31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november - Lauwers College, 
               Buitenpost: 19.30 u 
zaterdag: 10 november - Lauwers College Buitenpost: 08.00 u inloop, start 
       les 08.15 u 
 
HULPVERLENING
JULI 
07 - Swaddekuier - Buitenpost en omgeving, hele dag 
26 - Fierljeppen - Buitenpost, vanaf 19.00 u 
27 - Fierljeppen - Buitenpost, vanaf 19.00 u 
 
AUGUSTUS
14 - Fierljeppen - Buitenpost, vanaf 18.30 u
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!  
Zonder EHBO gaan bovenstaande evenementen niet door. Aanmelden als  
vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij het secretariaat. 
Als er nog hulpverleners nodig zijn bij een evenement, staat dit tussen ( ) achter 
het evenement vermeld. 
  

Fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groet, 
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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