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Statutenwijziging: jouw stem telt!
In de laatste algemene ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur toestemming gekre-
gen om met een wijzigingsvoorstel op de verouderde statuten te komen. Daar zijn we de 
afgelopen maanden druk mee aan de slag geweest. Basis voor de nieuwe statuten is het 
algemeen format dat de KNV EHBO voor alle afdelingen heeft opgesteld. We presenteren 
het voorstel voor de nieuwe statuten op de algemene ledenvergadering van 26 maart.  
 
Om de nieuwe statuten in stemming te kunnen brengen, is een opkomst van 2/3 
van onze leden nodig. Dat zijn 130 leden. Jouw komst is dus van groot belang!

Als de opkomst op 26 maart te laag is, houden we op 10 april een tweede algemene 
ledenvergadering. Dan zal het enige agendapunt de statutenwijziging zijn. De dan 
aanwezige leden beslissen over de statuten.  

Jouw stem telt dus, dinsdag 26 maart.  
We rekenen op je komst!
De uitnodiging voor de ALV wordt binnenkort (per mail) verstuurd.

Inventarisatie herhalingscursussen
De jaarlijkse EHBO herhalingslessen kun je op 2 manieren volgen: 
1) als serie van 4 avonden van 19:30 tot 21:00 uur
2) als dagcursus op zaterdag van 8:00 of tot 16:30 uur

De animo voor de zaterdagcursus is groot. Hoe groot precies, gaan we inventariseren. 
Binnenkort kun je via de mail aangeven wat je het liefst wilt volgen: een serie van  
herhalingslessen op avond of een zaterdagcursus. Bij voldoende animo organiseren we dit 
cursusjaar een extra zaterdagcursus. Meer hierover op de algemene ledenvergadering.

Deelnemers basiscursus doen examen
De leden van de basiscursus zijn bijna klaar voor hun examen. Op 7 februari is het zover. 
Wij wensen alle kandidaten heel veel succes! Toi toi toi!

Verhuisd, nieuw telefoonnummer of e-mailadres?
Wij hebben een nieuw digitaal ledenadministratie systeem (DLA). Het maakt het beheer 
van de gegevens van al onze 200 leden een stuk eenvoudiger. Met de overstap naar een 
vernieuwd systeem hebben we direct alle gegevens gecheckt. Via de AVG formulieren heb-
ben we al veel nieuwe telefoonnummers, e-mailadressen en woonadressen geactualiseerd.  
 

We hebben het idee dat we bij zijn, maar.... Misschien 
ben jij onlangs verhuisd, of heb je plannen om dit te gaan 
doen? Heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres 
genomen? We horen het graag als er iets wijzigt!  
Zo blijft ons nieuwe ledenadministratie helemaal up to 
date. Wijzigingen kun je sturen naar het secretariaat: 
ehbobuitenpost@hotmail.com.

AGENDA 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ALV: 26 maart - 19:30 uur - Lauwers College Buitenpost (statutenwijziging: dus 
komt allen!)
ALV: 10 april - 19:30 uur - Lauwers College Buitenpost (alleen noodzakelijk bij 
onvoldoende opkomst op 26 maart ivm statutenwijziging)

HULPVERLENING
Natuurmarkt: 7 augustus - 9:00 tot 17:00 uur - Buitenpost (2 EHBO-ers)

Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld! 
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd om EHBO te verlenen bij evenementen. 
Zonder EHBO-ers gaan die evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers wordt 
dan ook zeer op prijs gesteld. Kom jij ook eens helpen?
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Eventuele reiskosten kunnen worden gedeclareerd. 
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij evenementen kan bij Dineke van der Bij  
(secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838.
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