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Goed voornemen 
 
Het nieuwe jaar komt met nieuwe kansen en goede voornemens. Eén van de goede voor- 
nemens van het bestuur is: aan alle hulpaanvragen voor ehbo bij evenementen kunnen 
voldoen in 2020. En wij geloven dat dat zeker moet kunnen! Want met 211 leden is onze  
vereniging groter dan ooit!

Als elk lid 1 keer per jaar zijn ehbo-kennis en kunde in zou zetten bij een evenement, dan 
kunnen we 100 dagdelen hulpverlening bieden bij activiteiten. (Immers, eerstehulpverlening bij 
evenementen doen we (minimaal) in duo’s). Zo maken wij al die prachtige sportevenementen, 
markten en feesten in de regio mede mogelijk.

Ja, 100 dagdelen aan eerstehulpverlening is heel 
veel. En inderdaad, zoveel hulp wordt er jaarlijks niet 
gevraagd in onze regio. Dus, áls we je dan een keer  
vragen je aan te melden, wil je dan serieus overwegen 
om ook een keer te helpen? 

Met 211 leden zou het met gemak moeten lukken om 
het vaste groepje ehbo’ers uit te breiden. Weinig of geen 
ervaring als hulpverlener? Geen punt. Je gaat altijd met 
een geroutineerde eerstehulpverlener op pad! 

In de agenda van deze Pleisterpost vind je de activiteiten waarvoor onze vereniging gevraagd 
is ehbo te verzorgen. Zit er iets voor jou bij? Neem dan contact op met het secretariaat. 
Bedankt alvast!

Algemene Ledenvergadering
 
Eind februari ontvang je de uitnodiging en stukken voor de algemene ledenvergadering (ALV) 
van 24 maart. Graag vragen we nu alvast je aandacht voor het volgende:

bestuursvacature
Ter versterking van het bestuur zoeken we een algemeen bestuurslid.

Je draait een jaar mee als aspirant bestuurslid. We bekijken gezamenlijk of bestuurslid iets 
voor je is en welke taken je zou kunnen doen. Je kunt denken aan aanvraag evenementen 
coördineren, bijhouden facebookpagina, voorbereiden algemene ledenvergadering, onder-
steuning ledenadministratie. We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar.

Interesse of meer weten? Stuur dan een mailtje naar ehbobuitenpost@hotmail.com of bel  
Jan en Dineke van der Bij op tel. 0511-541838. 

gastspreker
Heb jij nog een idee voor een gastspreker voor de algemene ledenvergadering? Dan horen 
we dit graag! Je kunt je tip (liefst met contactgegevens van persoon of organisatie) mailen 
naar ehbobuitenpost@hotmail.com.

Subsidie voor burgerhulpverleners
 
Jaarlijks krijgen we een kleine subsidie van de gemeente. Als tegenprestatie 
wil de gemeente graag dat we het aantal geregistreerde burgerhulpverleners 
doorgeven. Hier hebben we geen nauwkeurig beeld van. Daarom willen we 
graag weten wie van onze leden zich hebben aangemeld bij HartslagNu 
als burgerhulpverlener.  
 
Ben jij burgerhulpverlener bij HartslagNu? Laat ons dat dan voor 1 maart weten. Reageren  
kan per mail: ehbobuitenpost@hotmail.com.
 
Het streven is dat 2% van de inwoners burgerhulpverlener is. Dan is Achtkarspelen namelijk 
een Hartveilig gemeente. In Buitenpost is dit momenteel 1,8%. Woon jij in Achtkarspelen en 
overweeg je om burgerhulpverlener te worden? Kijk dan op hartslagnu.nl.

Wist je dat...
 
Albert Stevens, de voorzitter van het KNV EHBO districtsbestuur Drenthe een ehbo-verzame-
laar is? Hij wordt blij van werkelijk alles dat met ehbo te maken heeft. Stevens schrijft blog-
berichten op de site van de KNV: https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-geschiedenis/
blog-ehbo-verzamelaar/. Dus heb je nog wat liggen dat je wel kwijt wilt, of heb je juist iets van 
ehbo waar je meer over wilt weten? Neem dan via de site eens contact met Albert Stevens.

Agenda 2020
 
algemene ledenvergadering
ALV: 24 maart - 19:30 uur - Lauwers College in Buitenpost
 
hulpverlening
turnwedstrijd: 7 maart - 08:30 - 16:30 uur, sporthal Houtmoune in Buitenpost, 
4 hulpverleners (2 hulpverleners per dagdeel)
acrogymwedstrijd: 14 maart - in Harkema, nadere info volgt
acrogymwedstrijd: 18 april - in Harkema, nadere info volgt
natuurmarkt: 5 augustus - 09:30 - 17:00 uur, Kruidhof in Buitenpost, 
4 hulpverleners (2 hulpverleners per dagdeel)
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld! 
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd ehbo te verlenen bij activiteiten. Zonder ehbo’ers 
gaan bovenstaande evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers wordt dan ook zeer 
op prijs gesteld.  
 
Hierboven zie je achter elk evenement tussen ( ) staan hoeveel hulpverleners er 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 deze evenementen kan bij Dineke van der Bij  
(secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838. 
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