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Jouw persoonsgegevens en privacy

Iedereen heeft er mee te maken, dus wij ook: de privacywet. Je bent als lid van 
onze afdeling Buitenpost ook lid van de overkoepelende Koninklijke Nederlandse 
Vereniging EHBO. Daarom hebben we twee privacy documenten voor je. De eerste 
gaat over hoe de overkoepelende KNV met jouw gegevens als lid omgaat, de 
tweede over hoe wij als afdeling met je persoonsgegevens omgaan. De privacy-
documenten van de afdeling lees je hier:  
https://ehbobuitenpost.wordpress.com/vereniging/privacy/ 
 
Heb je hierover vragen of opmerkingen? Stel ze dan in de ledenvergadering van 
aanstaande dinsdag 11 september. Dan staat het op de agenda!  
En kun je er dinsdag echt niet bij zijn? Stuur dan een mailtje naar het secretariaat. 
Als je dat uiterlijk maandag doet, kunnen we je vragen / opmerkingen meenemen 
in de jaarvergadering.

Help jij ook?
 
Het afgelopen seizoen hebben 29 van onze leden zich 
ingezet als vrijwillige eerstehulpverlener bij  
evenementen. Dankzij hun inzet kunnen al die feesten,  
wandeltochten, survivaltochten, sportwedstrijden, 
markten en meer in onze regio doorgaan! Fantastisch! 

Misschien klinkt 29 leden veel. Maar zij hebben ook 
heel wat evenementen gedraaid! Daarom zijn we op 
zoek naar meer leden die een keer willen helpen.  
Je gaat op pad met goed materiaal en uiteraard  
herkenbare kleding. Een onkostenvergoeding voor je 
reiskosten is mogelijk. En voor eten en drinken wordt 
altijd gezorgd. 
 
In de kalender zie je een overzicht van de evenementen waar we je hulp bij  
kunnen gebruiken. Heb je vragen? Of wil je eerst eens meelopen om te kijken of 
het wat voor je is? Meld je dan bij de voorzitter, Jan van der Bij. 

Contributie gelijk 

Afgelopen week hebben alle leden per mail bericht gehad over de betaling van de 
contributie. Deze moet voor 1 oktober zijn voldaan. Heb je al betaald? Top! 
Mail gemist? Neem dan contact op met het secretariaat. 

We zijn blij dat we ook dit jaar geen contributieverhoging hebben hoeven  
doorvoeren. Meer hierover op de jaarvergadering.

Agenda

Jaarvergadering
Dinsdag 11/9, aanvang 19:30 uur - Lauwers College Buitenpost

Lesrooster herhalingslessen
Alle lessen zijn op het Lauwers College in Buitenpost. 
Groep 1 t/m 4: 19/9, 26/9, 3/10 en 10/10 - start 19:30 uur 
Groep 5 t/m 8: 31/10, 7/11, 14/11 en 21/11 - start 19:30 uur
Zaterdaggroep: 10/11 - inloop 8:00 uur, start 8:15 uur  

Zie de mail van 4 september voor de groepsindeling. Mail gemist?  
Neem dan contact op met het secretariaat. 

Hulpverleningsaanvragen
november
17/11: Sinterklaasintocht - 13:00 tot 16:00 uur- Twijzelerheide (2 hulpverleners)
 
december
8/12: Kerstmarkt - exacte tijden volgen - centrum Buitenpost (6 hulpverleners, 
ook als je maar een paar uur kan helpen, graag! korte shifts zijn mogelijk)

 
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.  

  
Met vriendelijke groet,  

Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster 
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