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ORANJE KRUIS INSTRUCTIEFILMPJES

Nu de fysieke lessen vervallen willen we je graag wijzen op het Youtube kanaal van het Oranje
Kruis. Daarop staan verschillende instructiefilmpjes van de meest geoefende EHBO vaardigheden. Zoals de stabiele zijligging:

NIEUW ADRES? GEEF HET DOOR!

Heb je een nieuw postadres of mailadres? Laat het ons dan even weten. Je kunt je adreswijziging per mail doorgeven via ehbobuitenpost@hotmail.com.

HERINNERING CONTRIBUTIE

Ieder jaar moet de contributie voor 1 oktober betaald zijn. Leden die dat dit jaar nog niet
hebben gedaan, vragen we dit zo snel mogelijk alsnog te doen. En in ieder geval vóór
1 november 2020. Daarna gaan we herinneringen sturen en komen er € 5,00 herinneringskosten bij.
De contributie is voor particuliere leden dit jaar € 25,00. Bedrijfsleden krijgen een factuur.
Vragen over je contributie? Neem dan contact op met het secretariaat.

BESTUURSLID GEZOCHT VOOR AFGEBAKENDE TAAK

Tijdens de digitale algemene ledenvergadering hebben we het vertrek van onze penningmeester Margriet Feddema besproken. Er is helaas nog geen vervanger voor haar gevonden.
Heb je wel interesse in een bestuursfunctie, maar niet als penningmeester? Dan ben je ook
van harte welkom! Er is altijd wel een afgebakende taak binnen het bestuur die bij jou past! De
tijdsinvestering is aan jou. We vergaderen gemiddeld slechts 4 keer per jaar.
Neem voor meer info op met Jan of Dineke van der Bij, tel. 0511 541838.

AGENDA
Hulpverlening
Kruidhof (1 of 2 personen per dag) Buitenpost:
zaterdag 10 oktober: 10.00 – 17.00 uur
Springwedstrijd Houtmoune ( 2 personen) Buitenpost:
zaterdag 24 oktober: tijden volgen

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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