
Algemene ledenvergadering 30 maart 
De algemene ledenvergadering (ALV) van 30 maart a.s. gaat door. Dit doen we in digitale 
vorm. Uiterlijk 14 dagen van te voren ontvangen alle leden per mail de vergaderstukken.  
We leggen dan ook uit, hoe we precies digitaal gaan vergaderen.  
 
Heb je 17 maart nog geen mail over de ALV ontvangen? Check dan je spam-map of neem  
contact op met het secretariaat via  
ehbobuitenpost@hotmail.com of t. 0511 - 541838. 
 
Dit jaar hebben we weer een aantal jubilarissen in de groep. 
Er zijn 10 leden die al 25 jaar een EHBO-diploma bezitten  
en lid zijn van de KNV EHBO. Hier hebben we tijdens / rond 
 de ALV, geheel coronaproof, feestelijke aandacht voor!
 
 
Diploma digitaal 
Sinds 1 september 2020 worden er geen nieuwe diplomapasjes meer gedrukt door het Oranje 
Kruis. Iedereen kan via de diplomachecker op de site van het Oranje Kruis zelf zijn diploma 
opvragen en afdrukken of opslaan: https://portal.hetoranjekruis.nl/certificatechecker/. 
 
Heb je toch persé een diplomapas (bankpasformaat) nodig? Dan kun je die zelf aanvragen bij 
het Oranje Kruis. De kosten daarvoor zijn 14,95 euro. 
 
Is je diploma voor 1 september 2020 verlengd? Dan hebben we daarvoor nog wel passen 
ontvangen. De meeste leden hebben hun pas inmiddels gekregen. Wie hem nog niet heeft, 
kan hem ophalen bij Jan en Dineke van der Bij in Buitenpost. Neem dan even contact op via   
t. 0511 - 541838.

EHBO-inzet bij vaccinatielocaties 
WTC Leeuwarden (herhaalde oproep Licomar)
GGD Fryslân zal 7 dagen per week gaan vaccineren. De openingstijden van de locaties zijn 
van 07:30 uur tot 20:30 uur.
 
Bij de GGD vaccinatie- en testlocatie in het WTC in  
Leeuwarden zijn ze dringend en continu op zoek naar  
ondersteuning van EHBO’ers bij de vaccinatie van inwoners.  
 
EHBO’ers bemensen een post bij de ingang en de  
wachtruimte na vaccinatie. Als iemand reageert op de  
vaccinatie, handelen eerstehulpverleners daar  
adequaat op. Ambulanceverpleegkundigen ondersteunen hierbij. 

De EHBO-activiteiten in het WTC worden gecoördineerd door de KNV EHBO-afdeling Licomar 
in Leeuwarden. Dit is de huis EHBO-afdeling van het WTC. Zij verzorgen de inroostering en de
noodzakelijke afstemming met de GGD-GHOR.
 
Er wordt gewerkt in roosters van 07:45 uur tot 14:15 uur en van 13:45 uur tot 20:30 uur,  
7 dagen per week. Om het rooster volledig rond te krijgen worden per dag 10 hulpverleners 
ingezet. Om gedurende de hele vaccinatieperiode voldoende EHBO’ers te kunnen inzetten, 
vraagt Licomar nu ondersteuning van alle Friese KNV EHBO- afdelingen.
 
Jouw hulp is dus heel welkom! Heb jij tijd om een dagdeel te helpen? Of heb je nog  
vragen over de inzet? Neem dan contact op met afdeling Licomar via ehbo@licomar.nl.
 
Sneek (nieuwe oproep Rode Kruis Fryslân)
Vanaf 8 maart helpt het Rode Kruis Fryslân bij het COVID19 vaccinatieprogramma in Sneek.  
Er zijn meer vrijwilligers nodig dan het Rode Kruis in kan voorzien. Daarom zijn ook zij  
dringend en continu op zoek naar ondersteuning van extra (EHBO) vrijwilligers. 
 
Voor de volgende functies zijn vrijwilligers nodig:
Gastvrouw / gastheer (geen EHBO) - Als gastvrouw/gastheer ontvang je de bezoekers die hun
vaccinatie komen halen. Je heet ze welkom en wijst ze de looproute en attendeert ze op de 
COVID richtlijnen.

Ondersteuners (geen EHBO) - De ondersteuners leveren hand- en spandiensten op de 
vaccinatieplek. Denk aan het desinfecteren van de werkruimte van de prikker, het wegbrengen 
van afval en het aanvullen van de vaccinaties.

EHBO-ers en/of evenementen hulpverleners - Het observeren van gevaccineerden en het
adequaat handelen als een gevaccineerde reageert op de vaccinatie. Een arts ondersteunt 
hierbij.

Er wordt gewerkt in 4 diensten:  
Ochtenddienst: 07:30 uur tot 10:30 uur / Ochtend/middag dienst: 10:30 uur tot 13:30 uur
Middagdienst: 13:30 uur tot 16:30 uur / Middag/avond dienst: 16:30 uur tot 20:30 uur 
(Je mag je voor maximaal 3 diensten per dag inschrijven. Reiskosten worden vergoed.)  
 

De komende maanden worden de vaccinatielocaties nog uitgebreid, waaronder Dokkum en 
Drachten. Om gedurende de hele vaccinatieperiode voldoende EHBO’ers te kunnen inzetten, 
vraagt het Rode Kruis Fryslân nu ondersteuning van alle Friese KNV EHBO-afdelingen.   

Jouw hulp is dus heel welkom! Heb jij tijd om een keer een dienst te draaien? Of heb je 
nog vragen over je inzet? Neem dan contact op met Districts Actie Centrum Fryslân via  
dac.friesland@redcross.nl of t. 06 - 1516 6701.
 

Avondklok en EHBO-inzet
De avondklok is verlengd. We weten niet voor welke periode. Daarom leggen we hier nog een 
keer uit wat je nodig hebt als je tijdens de avondklok voor EHBO de straat op gaat. 
 
Als je voor hulpverlening bij een calamiteit buiten bent, hoef je geen verklaringen bij je te  
hebben. Dit is anders als je georganiseerde hulp biedt. Bijvoorbeeld bij een activiteit als  
hierboven. In dat geval heb je een Eigen Verklaring Avondklok nodig. Plus een werkgevers-
verklaring. De eigen verklaring vul je zelf in. De KNV EHBO levert de noodzakelijke werk-
geversverklaring. 

Deze werkgeversverklaring moet je aanvragen bij het KNV noodhulp team, via  
info@knv-noodhulp.nl. Meld in de mail de details van je eerstehulpinzet bij het KNV noodhulp 
team. Dan krijg je van hun een getekende verklaring.  
 

 
Let op! Misbruik van een werkgeversverklaring van de KNV wordt zwaar bestraft. Leden die 
frauderen met verklaringen worden geroyeerd.

AGENDA
 
Hulpverlening
doorlopend:  Vaccinatielocatie WTC - Leeuwarden (zie boven)
   Vaccinatielocatie Sneek - Sneek (zie boven)
    
Overig
30 maart 2021: Algemene Ledenvergadering (ALV) - digitaal
 
 
Evenementen gaan alleen door als er voldoende 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 evenementen kan bij Dineke van der Bij (secretariaat):  
ehbobuitenpost@gmail.com of t. 0511 - 541838.
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