
Het is alweer enkele maanden geleden dat we een Pleisterpost hebben geschreven. Het is een 
onzekere en spannende tijd geweest voor velen. En de coronamaatregelen hebben natuurlijk 
ook invloed gehad op wat wij als vereniging wel en niet kunnen doen. We hopen dat iedereen 
gezond is (gebleven). In deze Pleisterpost de stand van zaken van onze vereniging. 
 

LESSEN
Herhalingslessen EHBO geannuleerd
We hebben geen locatie beschikbaar gevonden om ons dit jaar nog te ontvangen voor herhal-
ingslessen. De EHBO herhalingslessen van 2020 zijn dan ook allemaal geannuleerd. Dit heeft 
dit jaar geen invloed op de verlenging van je EHBO-diploma.

Herhalingsles EHaK organiseren
Leden met een Eerste Hulp aan Kinderen (EhaK) certificaat kunnen – bij voldoende 
belangstelling – dit jaar nog een herhalingsles EhaK volgen. Hierover krijgen EHaK-leden 
persoonlijk bericht van onze voorzitter, Jan van der Bij. 

DIPLOMA
Is je diploma verlengd? Dan ligt er een nieuw pasje voor je klaar bij Jan en Dineke aan de 
Lange Schoor 40 in Buitenpost. Neem contact op via tel. 0511 541838 of jvdbij@gmail.com 
om een afspraak te maken wanneer je deze op komt halen.

CONTRIBUTIE
Het is een bijzonder jaar. De nieuwe cursussen en herhalingslessen EHBO vervallen. 
Je diploma blijft wél geldig. Ook de hulpverleningsaanvragen vallen voor een groot deel weg. 

Zo blijven we dus de vaste kosten houden voor je lidmaatschap (afdracht aan KNV) en de 
kosten voor verlenging van je diploma. Dit, naast overige vaste lasten van de vereniging. 
Tegelijk vallen de inkomsten uit opleidingen en hulpverlening voor het grootste deel weg.

Wij hebben jarenlang de kosten voor je lidmaatschap laag kunnen houden. Dat komt omdat 
een behoorlijk deel van de kosten voor de herhalingslessen en vaste lasten van de vereniging 
wordt betaald uit inkomsten uit opleidingen en hulpverlening.

Nu die inkomsten wegvallen, blijft alleen de 
contributie als stabiele inkomstenbron over. Vrijwel 
het hele bedrag van je contributie komt ten goede 
aan de afdracht aan de KNV EHBO voor je lidmaat-
schap en je diplomaverlenging.  
 
Daarom vragen we je dit jaar de basiscontributie van 
€ 25,00 (particuliere leden)  / € 35, 00 (bedrijfsleden) 
te betalen. De toeslag van € 10,00 voor zaterdag-
cursisten vervalt uiteraard. 

We ontvangen je contributie graag voor 1 oktober 
2020. Nader bericht volgt per mail.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Digitaal
Zet hem in je agenda: maandag 28 september van 19.30 - 21.30 digitale ALV. 
De bestuursleden zijn dan allemaal aanwezig bij Jan en Dineke van der Bij. Leden krijgen tijdig 
(14 dagen van te voren) de stukken en nadere info over deze wijze van vergaderen 
toegestuurd. Dit gaat per mail. 

Bestuurslid gezocht
Per 31 december 2020 stopt Margriet Feddema met haar bestuursfunctie als penningmeester. 
Heb je interesse in een bestuursfunctie, of wil je als penningmeester iets betekenen voor onze 
vereniging? Neem dan voor meer informatie contact op met Jan of Dineke van der Bij,  
tel. 0511 541838 of mail naar ehbobuitenpost@hotmail.com.

ACHTKARSPELEN HARTVEILIGE GEMEENTE

Burgerhulpverlener worden
De gemeente Achtkarspelen wil een hartveilige gemeente zijn en doet aan al haar inwoners 
die kunnen reanimeren een oproep om zich als burgerhulpverlener aan te melden bij  
HartslagNU.

Gesubsidieerde cursus
Kun je niet reanimeren? Dan kun je op kosten van de gemeente een cursus reanimatie volgen! 
Inlichtingen en aanmelding kan bij Jan van der Bij: jvdbij54@gmail.com, tel. 0511 541838.

HULPAANVRAGEN

Deze zomer ging een klein aantal evenementen door, zoals de fierljepwedstrijden in 
Buitenpost. Alle leden die hierbij eerstehulpverlening hebben verzorgd, van harte bedankt!

Kruidhof
Nu het Tuincafé is gesloten, zijn er in de weekenden geen EHBO’ers meer bij de Kruidhof. 
Daarom heeft de gemeente onze vereniging gevraagd om hulpverlening te verzorgen in de 
weekenden. Er zijn geen bijzondere evenementen. Je bent als EHBO ‘er beschikbaar voor de 
reguliere bezoekers en de medewerkers. Het gaat om de volgende weekenden:
* za 12 en zo 13 sept. / za 19 en zo 20 sept. / za 26 en zo 27 sept.
* za 3 en zo 4 okt. / za 10 okt.
Op zaterdag is het van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Gezien de bijzondere omstandigheden staat er een persoonlijke vergoeding tegenover. 

Heb je interesse? Neem dan z.s.m. contact op met het bestuur voor meer informatie. 

 
AGENDA

ALV
maandag 28 september 2020) – 19.30 uur: digitale ALV

Hulpverlening
Kruidhof (1 of 2 personen per dag):

September
zaterdag 12, 19 en 26 september: 10.00 – 17.00 uur
zondag 13, 20 en 27 september: 12.00 – 17.00 uur

Oktober
zaterdag 3 en 10 oktober: 10.00 – 17.00 uur
zondag 4 oktober: 12.00 – 17.00 uur

 
Pas goed op jezelf en elkaar. 
We hopen je op een later moment in goede gezondheid weer te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur
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