
EINDE JAAR: vooruitkijken
Dit is alweer de laatste Pleisterpost van dit bijzondere jaar. En hoewel de Covid-pandemie nog 
niet op zijn retour is, durven we toch voorzichtig vooruit te kijken. 
 
Zo zijn we van plan om in oktober/november 2021 de herhalingslessen weer op te starten.  
En ook de eerste aanvraag voor EHBO bij evenementen staat alweer in de agenda:  
een turnwedstrijd van GV Maas.  
 
En nu we toch aan het vooruitkijken zijn. Wij hebben een goed voornemen: 
We gaan er ook in 2021 alles aan doen om het voortbestaan van onze bloeiende  
vereniging veilig te stellen! Daar hebben we wel jouw hulp bij nodig. Want we kunnen het 
niet alleen! 
 
goede voornemens
hulpverlenen bij evenementen
Wil jij komend jaar ook wat betekenen voor het voortbestaan van onze vereniging? Geef je 
dan eens op als hulpverlener bij evenementen. Ga je voor het eerst op pad?  Dan zorgen we 
ervoor dat je met een doorgewinterde hulpverlener naar een evenement gaat. Sowieso zijn er 
altijd minimaal 2 hulpverleners mee. Dus je staat er nooit alleen voor.  
 
taak in / voor het bestuur
Misschien is een taak in het bestuur iets voor jou? Per 1 januari stopt onze penningmeester 
Margriet Feddema - Baarsma. Haar taken worden binnen ons bestuur opnieuw verrdeeld. 
Dat betekent wel dat de taken die er al waren, nu door minder bestuursleden gedaan moeten 
worden. Dat vinden we best lastig. Daarom vragen we 2 leden om ons te komen helpen bij 
onze bestuurstaken. Dan boksen we het ook in 2021 wel voorelkaar! 

 
 
 
 
 

Heb jij één of twee uurtjes per maand over voor een afgebakende taak voor de vereniging? 
Neem dan zsm contact op met voorzitter Jan van der Bij. En laat weten wat jij voor het bestuur 
zou willen doen. Of vraag Jan welke taken er zijn. Er is vast een bestuurstaak die bij jouw  
kwaliteiten passen!   
 
We houden het graag positief. Maar willen toch ook de ernst van de situatie nu benadrukken. 
Want, mocht het niet lukken om nieuwe bestuursleden te vinden, dan loopt het voortbestaan 
van de vereniging echt gevaar. Ook Jan en Dineke zullen in de toekomst afscheid nemen. 
Vanaf 2007 hebben zij de vereniging - die op sterven na dood was - stevig gereanimeerd.  
En samen met enkele andere bestuursleden is er weer leven in de vereniging geblazen. We 
hebben nu een bloeiende vereniging van meer dan 200 leden! Dit houden we ook graag zo. 

 
 
BLIJ NIEUWS
Bestuurlid Rob de Vries (ledenadministratie) is op 7 oktober trotse vader geworden van een 
zoon: Thijmen Matz. Zijn vrouw Dorine en Thijmen Matz maken het goed. Van harte  
gefeliciteerd!

 
 
 

 
BEDANKT
Per 1 januari 2021 stopt Margriet Feddema - Baarsma als penningmeester bij het bestuur. Wij 
willen haar heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren heeft verzet. 

 
Margriet heeft enkele jaren geleden de financiële administratie helemaal overgezet naar een 
relatief eenvoudig te beheren online boekhoudprogramma. Zo kan een opvolger snel en  
gemakkelijk de boekhouding overnemen.  
 
Margriet blijft gewoon lid van de vereniging en blijft voor een opvolger voorlopig nog  
vraagbaak. 

 
PUZZEL
Vorige keer stond er in de Pleisterpost een aantal  
vragen waarmee je jezelf kon testen. 
De antwoorden zijn een week later op onze internetsite  
geplaatst. En daar staan ze nog, zo ook de vragen. 
Kijk maar op www.ehbobuitenpost.nl. 
 
Volgende week mailen we een EHBO-puzzel toe,  
waarmee je je kennis kunt testen. De antwoorden  
volgen een week later op internet. Puzzel je mee? 
 
 
AGENDA
6 maart 2021:  Turnwedstrijd GV Maas - Buitenpost 
   2 dagdelen, 2 EHBO’ers per dagdeel
 
Bovenstaande evnementen gaan alleen door als er EHBO’ers bij aanwezig zijn. De inzet van 
vrijwilligers wordt dan ook zeer gewaardeerd!  
Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed en voor eten en drinken zorgt de organisatie van 
het evenement. 
Aanmelden als hulpverlener bij bovenstaande evenementen kan bij Dineke van der Bij
(secretariaat)j: ehbobuitenpost@gmail.com of t. 0511-541838.

 
 Wij wensen je fijne feestdagen

en een voorspoedig    en bovenal gezond 2021!
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur
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