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Save the date 
Op 29 maart houden we onze algemene ledenvergadering. De agenda volgt nog, maar we 
willen hierover alvast het volgende kwijt. Op deze ledenvergadering nemen Jan (voorzitter) en 
Dineke (secretaris) afscheid van het bestuur. Zij hebben onze vereniging jaren geleden uit het 
slop getrokken. In de jaren die volgden hebben ze samen met andere bestuursleden keihard 
gewerkt om er de vereniging van te maken die het nu is.  
 
Met het vertrek van Jan en Dineke komen er 2 plaatsen 
in het bestuur beschikbaar. We zijn blij dat Pieter van 
Kammen zich kandidaat heeft gesteld voor het bestuur. 
Hij zal in de vergadering officieel benoemd moeten 
worden. Ben jij degene die ons bestuur voltallig wil 
komen maken?  
 
Je kunt ook als bestuursondersteuner helpen. Dan  
wordt je geen bestuurslid maar help je het bestuur door 
een afgebakende concrete taak op je te nemen. 
Voorbeelden zijn materiaalbeheer of het coördineren 
van de inzet van EHBO’ers bij evenementen. Vraag 
ons gerust en geheel vrijblijvend naar wat die taken 
inhouden. 
 
Heb je interesse in een bestuursfunctie of ondersteunersrol? Dan horen we dat graag! We ho-
pen tijdens de jaarvergadering naast Pieter ook nog een of twee andere leden voor te kunnen 
stellen als bestuurslid/-ondersteuner. Samen houden we de vereniging bloeiend! 
 
Verder hebben we een aantal jubilarissen in de vereniging. En dat vieren we ook op 29 maart.  
Al met al zal het een bijzondere avond worden waarbij jouw aanwezigheid en stem zeer op 
prijs wordt gesteld! We hopen op een grote opkomst. Zet je de datum alvast in je agenda?
 
 
Contactgegevens gewijzigd? 
Ben jij verhuisd, heb je een nieuw e-mailadres of een ander telefoonnummer? Om je goed te 
kunnen bereiken horen we het graag als er iets in je contactgegevens wijzigt. Je kunt wijzigin-
gen in je contactgegevens mailen naar ehbobuitenpost@hotmail.com.
 
 
Kerstprijspuzzelwinnaar
Uit de 9 goede inzendingen van de Kerstprijspuzzel is Yvonne Zwart getrokken als winnaar!  
Zij heeft de bol.com cadeaubon inmiddels ontvangen. 
 
Voor de puzzelaars hier de juiste antwoorden met tussen haakjes de gevraagde letter. 
1. compressie (o)  
2. marsfractuur (u)  
3. kleefpleister (t) 
4. borrelia (i) 
5. koortsstuip (r) 
6. lancet (e) 
7. duimen (u) 
8. continu / nonstop (n) 
9. kinlift (t) 
10. q (q) 
 
Door de letters te husselen kun je het woord ‘tourniquet’ maken, de oplossing van de puzzel. 
 
 
Agenda 2023
 
Algemene ledenvergadering 
29 maart:  Locatie en tijd volgt. 
 
Hulpverlening evenementen/activiteiten
22 april:  Acrogymwedstrijden - Houtmoune, Buitenpost - tijden volgen 
  2 EHBO’ers per dagdeel (of geef je beschikbare tijden door) 
27 april: Koningsdag Wrotrun - Kollumerzwaag - 11:00 tot 16:00 uur 
  4 EHBO’ers   
 
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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