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Extra algemene ledenvergadering

Zoals we hebben aangekondigd in de algemene ledenvergadering van 11 september, is het nodig om de statuten te wijzigen. Deze zijn namelijk sterk verouderd.
In de vergadering hebben de aanwezige leden akkoord gegeven om de statuten
aan te gaan passen. Als de concept nieuwe statuten klaar zijn, moeten ze worden
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Worden de concept notulen door
de vergadering goed bevonden? Dan worden ze ook meteen vastgesteld.
Het bestuur is nu bezig om de statuten bij de tijd te brengen. Dit doen we samen
met een notaris. De basis voor de nieuwe statuten zijn de concept statuten die de
KNV EHBO heeft opgesteld. Over de inhoud van de statuten volgt later meer.
Andere onderwerpen op de
agenda zullen zijn:
– bestuursverkiezing
– contributieaanpassing
– nieuwe opzet lesindeling
Belangrijke items dus!
Zet je nu vast de datum voor de
alv in je agenda:
26 maart 2019, 19.30 uur
Lauwers College Buitenpost.

Bij de les

Om je EHBO diploma geldig te houden volg je jaarlijks herhalingslessen bij onze
vereniging. Zo blijf je je vaardigheden regelmatig oefenen en word je kennis weer
opgefrist. Vaak is het ook bijscholing. Belangrijk dus, om alle lessen te blijven
volgen! Zo blijf je competent. Meedoen met de lessen is je eigen verantwoordelijkheid.
Tot nu toe boden we je 2 mogelijkheden om de herhalingslessen te volgen: een
serie van 4 avondlessen of een zaterdagles. De zaterdagles was altijd in november.
De avondlessen altijd in de herfst en voorafgaand aan de zaterdagles. Data waren
voor de zomervakantie altijd al bekend. En je wist in welke groep je zat.
De indeling werd in de zomer al rond gestuurd. Voorspelbaar en duidelijk. Dan
stond het maar vast in je agenda! Kon je er rekening mee houden.
Maar tijden veranderen. En wat vroeger goed werkte, werkt nu blijkbaar minder.
Zo hebben we dit jaar zoveel afmeldingen gehad voor een of meerdere lessen, dat
we niet direct een oplossing hebben. Even een lesje inhalen bij een andere groep
of één bezemles organiseren, blijkt te weinig om alle achterstand in te lopen. Daar
zijn we ontzettend van geschrokken!
Dus gaan we kijken hoe het anders kan met de lesindelingen. In de algemene
ledenvergadering van maart komen we met voorstellen.

Op de hoogte

De volgende Pleisterpost verschijnt in het eerste weekend van december. Daarna
pas weer in het eerste weekend van februari. Wil je op de hoogte blijven wat er
intussen allemaal gebeurt? Kijk dan eens op op onze facebookpagina:
www.facebook.com/knvehbo.buitenpostgerkesklooster of onze website:
www.ehbobuitenpost.nl. Belangrijke zaken krijg je altijd via de e-mail toegestuurd!

Agenda 2018
HERHALINGSLESSEN
Groep 5 t/m 8: 7, 14 en 21 november - start 19:30 uur
Zaterdaggroep: 10 november - inloop 8:00 uur, start 8:15 uur
Alle lessen zijn op het Lauwers College in Buitenpost.
HULPVERLENING
Sinterklaasintocht: 17 november - 13:00 tot 16:00 uur - Twijzelerheide
Kerstmarkt: 8 december - exacte tijden volgen - centrum Buitenpost
(6 hulpverleners nodig, ook als je maar een paar uur kan helpen, graag! korte
shifts zijn mogelijk)
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!
Zonder EHBO-ers gaan bovenstaande evenementen niet door. Als er nog hulpverleners nodig zijn bij een evenement, staat dit tussen ( ) achter het evenement
vermeld. Voor een reiskostenvergoeding, eten en drinken wordt gezorgd.
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij
Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838.
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