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Eerste hulp bij Alcohol en Drugs
Is de week na de zomervakantie voor jou net zo goed een
frisse start als de week na Oud & Nieuw? Tijd voor goede
voornemens! Wij hebben een mooie cursus om je kennis
van EHBO te verbreden: eerste hulp bij alcohol en drugs.
Bij voldoende belangstelling organiseren we dit jaar nog
een cursus van 3 lessen. Interesse? Geef je naam alvast
geheel vrijblijvend door aan het secretariaat (zie gegevens
onderaan deze nieuwsbrief). Houd zeker ook de Pleisterpost in de gaten voor meer info over datums, tijden en
deelnamekosten.

Contributiebetaling 2022
Eind deze maand starten de eerste herhalingslessen van 2022. Afgelopen week hebben we
alle leden per mail gevraagd de contributie voor dit jaar te betalen. Met deze contributie dekken
wij onder andere de kosten voor de herhalingslessen, de afdracht aan de landelijke vereniging
en de verlengingskosten voor de diploma’s. We vragen alle leden dan ook om de contributie te
voldoen vóór 1 oktober 2022.
Contributie
Tijdens onze Algemene Leden Vergadering van 30 maart 2022 hebben we besloten om de
contributie voor 2022 gelijk te houden aan 2021.
De basiscontributie voor het seizoen 2022 bedraagt:
• € 25,- voor particuliere leden die op woensdagavonden de herhalingscursus EHBO volgen
• € 35,- voor particuliere leden die op zaterdag de herhalingscursus EHBO volgen
• € 35,- voor bedrijfsleden die op woensdagavonden de herhalingscursus EHBO volgen*
• € 45,- voor bedrijfsleden die op zaterdag de herhalingscursus EHBO volgen*
*: de werkgever ontvangt een factuur
Abonnement
Een abonnement op het Hulpverleningsmagazine kost € 18,00 incl. BTW.
Betaling contributie en abonnement
De contributie en het eventuele abonnement op het Hulpverleningsmagazine moet jaarlijks
vóór 1 oktober 2022 worden voldaan op rekeningnummer NL45 RABO 0363 0114 63 t.n.v.
EHBO Buitenpost-Gerkesklooster. Bij betaling graag vermelden: contributie 2022 + (eventueel)
abonnement Hulpverleningsmagazine + naam lid.

Vele handen maken licht werk
Jan (voorzitter) en Dineke (secretaris) van der Bij hebben tijdens de ALV al aangegeven met
hun bestuurswerk te gaan stoppen. Femke van der Valk is aspirant bestuurslid en loopt een
jaartje met ons mee. Graag zouden we nog een aspirant bestuurslid willen inwerken om ons
team in de toekomst (mogelijk) te komen versterken.
Bestuurswerk is niet zwaar, wel is er soms best veel te doen. Vele handen maken ook dan
licht werk. In potentie hebben we maar liefst 230 paar helpende handen. Maar de praktijk blijkt
vaak anders. Men denkt al snel: ‘er zijn nog 229 andere leden die ook wat kunnen doen.’ En zo
denken de meesten van die andere 229 leden waarschijnlijk ook, blijkt regelmatig...
Daarom vragen we je 1 x per jaar eens níet zo te denken en je 1 x per jaar op te geven voor
een concrete administratieve of organisatorische klus óf je 1 x per jaar aan te melden voor het
verlenen van EHBO bij een activiteit in de regio. Dan maken we samen heel veel meer
mogelijk! Mogen we ook op jou rekenen?

Agenda 2022
Herhalingslessen
De definitieve indeling van de groepen wordt 10 september naar alle leden gemaild. Geen mail
ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat.
woensdagavondcursus in Lauwers College, Buitenpost - 19:30 tot 21:15 uur*
21 & 28 september, 5 & 12 oktober:
groep 1 t/m 4
26 oktober, 2, 9 & 16 november:		
groep 5
*: geen pauze in het programma
zaterdagcursus in Lauwers College,Buitenpost - 08:00 tot 16:15 uur
29 oktober:		
groep A t/m E
26 november:
groep F t/m L

Hulpverlening evenementen/activiteiten
15 oktober: Oogstdag - Kruidhof, Buitenpost - 10:00 tot 17:00 uur => nog 2 ehbo’ers voor
		
dagdeel 13:30 tot 17:00 uur
10 december:Kerstmarkt - Buitenpost - 14:00 tot 22:00 uur => 2 ehbo’ers per dagdeel
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 het secretariaat: ehbobuitenpost@hotmail.com.
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