PLEISTERPOST 24 - april 2019

Samenvatting Algemene Ledenvergadering maart
5 x 25 JAAR
Wopke Zuidema, Margriet Venema – Visser, Hennie Kooistra – van Santen, Boukje Ploegsma en Klaas Dijkstra hebben allemaal dit jaar 25 jaar hun EHBO diploma. Zij kregen van
voorzitter Jan van der Bij een EHBO speldje en gevulde EHBO tas. Gefeliciteerd!

foto: Hielke Boorsma
HERHALINGSLESSEN
Er is veel animo voor de herhalingslessen op zaterdag, zo blijkt uit de inventarisatie.
Daarom organiseren we dit jaar twee cursussen op zaterdag. Data volgen,
Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst tijdens de avondcursussen geëxperimenteerd
met een nieuwe opzet. Elke herhalingsles door een andere instructeur. Dit is zeer positief
ontvangen door de leden. En daarom gaan we er ook dit jaar mee door!
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11 APRIL ALV STATUTEN
Er was een goede opkomst! Toch was het niet genoeg om de statuten op de vergadering in stemming te kunnen brengen. Uit een snelle peiling bleek wel dat alle aanwezigen
positief zijn over de nieuwe statuten. De geldende statuten verplichten ons om een nieuwe
algemene ledenvergadering te houden. Het enige agendapunt is dan de statutenwijzing.
Voor deze vergadering is geen minimale opkomst nodig om de statuten in stemming te
brengen. De dan aanwezige leden beslissen. Deze nieuwe alv is op dinsdag 11 april
om 19.30 uur in Lauwers College Buitenpost.

Diplomauitreiking

Hoera! Alle examendeelnemers aan de beginnerscursus zijn in maart geslaagd voor hun
EHBO diploma! Deelnemers gefeliciteerd!

Agenda 2019
ALGEMENE LEDENVERGADERING
ALV: 11 april - 19:30 uur - Lauwers College Buitenpost (stemming statutenwijziging)

HULPVERLENING
13 april: Turnwedstrijd - 08:00 tot 15:00 uur - sporthal De Houtmoune Buitenpost
27 april: Koningsdag activiteiten - 09:30 tot 17:00 uur - De Kruidhof Buitenpost
27 april: Wrotrun - 11:30 tot 15:30 uur - Kollumerzwaag (1 ehbo-er)
7 augustus: Natuurmarkt - 9:00 tot 17:00 uur - Buitenpost (1 ehbo-er voor ochtend,
2 voor middag)
5 oktober: Oogstdag - 09:30 tot 17:00 uur - De Kruidhof Buitenpost (2 ehbo-ers per
dagdeel)
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.
Hierboven zie je achter elk evenement tussen haakjes ( ) staan hoeveel hulpverleners
nog nodig zijn. Kom jij ook eens helpen?
Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten en drinken zorgt de organisatie.
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij een van deze evenementen kan bij Dineke van
der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838.
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