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Het bestuur in beeld

Vlnr; Ria, Hilbert, Marieke, Marinus, Diesje, Gerrit.

4

3

“Zonder EHBO is
in ons dorp geen
enkel evenement
meer mogelijk.”

Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe EHBO boekje 2018-2019, zoals u van ons gewend bent proberen we
u elk jaar weer voor aanvang van de noodzakelijke herhalingslessen volledig te infomeren
over het reilen en zeilen binnen uw EHBO-vereniging.
Nooit eerder was een EHBO zo belangrijk als heden ten dage, geen enkel evenement is te
organiseren (geen vergunning wordt er afgegeven) zonder dat er de nodige EHBO’ers
aanwezig zijn, een prachtig moment voor u als vrijwilliger om ook eens achter de schermen
te kijken bij uw favoriete evenement en nog goed verzorgd te worden ook.
De reden dat ik dit hier nog even weer nadrukkelijk wil aanhalen is simpel, we krijgen steeds
meer aanvragen, en het zijn vaak de zelfde enthousiaste schouders die het dragen.
Kijk eens in uw omgeving wie er niet ook een degelijke EHBO opleiding zou kunnen volgen
en spreek hem of haar daar eens over aan, misschien kunnen we onze vereniging op die
manier verder uitbouwen, hiermee kunnen we als vereniging voldoen aan de
maatschappelijke vraag bij de komende evenementen.
We bieden uiteraard een prettige sfeer en de jaarlijkse BBQ voor de mensen die ook op
evenementen staan als beloning.
Ook heeft de EHBO- Holten zich de laatste jaren ingezet om haar leden met goed materiaal
en in goede warme kleding op pad te kunnen sturen.
denk aan de hesjes, rugtassen en winterjassen.
we hebben zelfs een caravan ter beschikking, een echte luxe, toch is deze caravan na
ongeveer 35 jaar echt aan vervanging toe, de kosten voor het onderhoud worden te hoog.
We hebben daar de laatste jaren flink voor gespaard en hebben inmiddels en nieuwe
caravan gekocht, we zullen u daar binnenkort nader over informeren en afbeeldingen laten
zien..
Dit zal mijn laatste schrijven als voorzitter zijn, ik ga de hamer overdragen aan Diesje
Lievendag, Voor mij geeft dit weer ruimte om mij te richten op een andere uitdaging.
ik dank u allen hartelijk voor het vertrouwen en uw vaak open communicatie, ik blijf in het
bestuur maar allen voor het materiaal.
Tot slot wens ik u allen een gezond en letsel vrij seizoen toe.
Uw voorzitter
Gerrit Aanstoot
materiaal@ehbo-holten.nl
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Secretaris
Ledenadministratie
Voor mij als secretaris is het altijd prettig als ik weet wanneer er bij een lid iets wordt
gewijzigd. Hieronder valt bijvoorbeeld een verhuizing, (nieuw) mailadres, wijziging
telefoonnummers (vast en/of mobiel). U kunt dit doorgeven via Email; secretaris@ehboholten.nl zo houden we de ledenlijst up to date.

Aantekening op je diploma
Wanneer een EHBO-lid een extra aantekening op zijn of haar diploma wil, dan kan dit na de
gevolgde les, indien de instructeur dit heeft goedgekeurd. Er zijn 2 mogelijkheden om deze
wijziging toe te passen:
•
•

U kunt wachten op de komende diploma-verlenging (hiervoor worden géén extra
kosten berekend).
U vraagt voor de komende diploma-verlenging de extra aantekening aan
(hiervoor worden administratiekosten à € 14,95 van het Oranje Kruis berekend).

Hulpverleners Magazine
Wilt u een abonnement op het Hulpverleners Magazine? Informeer bij het bestuur naar de
mogelijkheden.

Ledenlijst
Er bevindt zich in het midden van het boekje een ledenlijst. Deze wordt alléén verstrekt aan
de leden en kan gebruikt worden bij het zoeken van vervanging bij een evenement.
De mensen die niet hebben gereageerd of geen toestemming hebben gegeven staan alleen
vermeld met hun naam. Mocht u deze mensen toch willen bereiken dan kan dat uitsluitend
via het bestuur, u kunt dan vragen of men contact met u wil opnemen. We weten dat het erg
omslachtig is en zijn dan ook blij met de steun van het overgrote deel om hun gegevens wel
te vermelden.

Nieuws voor reanimatie hulpverleners
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Nieuws voor reanimatie hulpverleners
Beste burgerhulpverlener,
In de afgelopen periode hebben we je op de hoogte gesteld van de samenvoeging
met HartslagNu met HartveiligWonen. Eindelijk is het zover en gaan we bij HartslagNu
over op het nieuwe systeem.
Helaas kan jouw account niet overgezet worden naar het nieuwe HartslagNu, omdat
dit e-mailadres bij het oude HartslagNu meerdere keren bekend is. Bij het nieuwe
systeem moet iedere burgerhulpverlener met een eigen e-mailadres bekend staan.
Om opgeroepen te blijven worden als burgerhulpverlener bij reanimaties vragen we je
daarom om (per persoon) een nieuw account aan te maken.
Je maakt een nieuw account aan op: https://mijnhartslagnu.nl/#/page/register
Als je niet opnieuw een account aanmaakt, wordt jouw profiel automatisch verwijderd.
Je wordt dan niet meer opgeroepen bij reanimaties.
Houd de komende periode je oude account nog wel actief bij HartslagNu, want pas
nadat de meldkamer in jouw buurt is overgezet, word je gealarmeerd via het nieuwe
systeem. We informeren je wanneer je oude account is verwijderd.
Nieuw alarmeringsnummer
Het telefoonnummer waarmee we jou gaan alarmeren is: 06-42500512. Sla dit
nummer met een afwijkende ringtone op, zodat je de reanimatiemeldingen herkent. Je
ontvangt oproepen binnen een straal (hemelsbreed) van 750 meter vanaf het door jou
ingegeven adres. Op de pagina ‘mijn profiel’ kun je maximaal twee adressen invoeren,
op deze adressen word je standaard gealarmeerd via de SMS.
Download de nieuwe app
Wil je op basis van je GPS-locatie gealarmeerd worden - dus waar je ook bent?
Download dan de nieuwe app van HartslagNu, via onderstaande de app store van uw
telefoon. Het is belangrijk dat je de app op de achtergrond actief houdt, zodat we je
locatie kunnen blijven bepalen. De app blijft actief als je deze niet wegveegt via de
homebutton op je telefoon.
De nieuwe app heet HartslagNu Nieuw.
Heb je nog vragen over de samenvoeging? We hebben een lijst met veelgestelde
vragen (zie website “https://hartslagnu.nl/samenvoeging/ )opgesteld met alle
informatie hierover. We hopen dat je je wilt blijven inzetten bij reanimaties (we hebben
u hulp nodig! ) en dat je dus een nieuw account aanmaakt. Excuses voor het
ongemak.
Team HartslagNu
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AVG formulier
Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij als vereniging verplicht om deze AVG formulieren bij te
houden van onze leden in de ledenadministratie.
Dit is om de privacy van onze leden te waarborgen, daarom is het van belang dat als u dit
formulier nog niet heeft ingevuld het toch nog even te doen.
U kunt dit formulier ook opvragen via secretaris@ehbo-holten.nl .
het ingevulde formulier kunt terug sturen naar het boven genoemde Emailadres of naar
Marinus Gulink,
Broekweg 5,
7451MJ Holten
Zelf in de brievenbus doen kan ook.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Marinus Gulink
Secretariaat KNV EHBO-Holten
secretaris@ehbo-holten.nl
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Van de penningmeester
Automatische incasso contributie
Van veel leden en donateurs hebben wij wel het bankrekeningnummer, maar geen
machtiging om het per automatische incasso te mogen incasseren. Ik zou het prettig vinden
om van de betreffende leden een machtiging te ontvangen.
U wilt dat graag, neem dan gerust contact met mij op.
Onze incasso wordt uitgevoerd door Rabobank West Twente. Zij hebben als BIC
RABONL2U, ons incasso-ID is NL98ZZZ406507050000.
Ons Iban rekeningnummer is NL93 RABO 0328503916 t.n.v. vereniging EHBO-Holten
Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven zal het incassobedrag op 1
november worden geïncasseerd.
Donateurs
Ten eerste wil ik eerst de lopers bedanken voor het ophalen van het donateursgeld.
Het ophalen van de donateursgelden onder begeleiding en toeziend oog van Joke Rietberg
werkt geweldig goed. Ben jij één van de leden die donateursgeld ophaalt, dan wel het
verzoek om dit wel voor de vermelde datum gereed te hebben.
Hierbij doe ik nogmaals een beroep op jullie als lid van de EHBO-Holten.
Afgelopen jaar is het aantal donateurs ongeveer het zelfde gebleven, maar er zijn wel meer
huizen in Holten bij gekomen. Voor deze nieuwe en uitbreiding van de woonwijk de Liezen
en de de Kol zijn wij nog op zoek nieuwe collectanten die het aantal donateurs verder wil
uitbreiden.
Hiervoor kun U zich aanmelden bij Joke Rietberg Larenseweg 86 j.rietberg@concepts.nl
Huidige prijzen voor de cursussen en opleidingen:
Alle herhalingslessen ’s avonds:
gratis voor leden
Lidmaatschap EHBO Holten:
€ 20,00 per jaar
Herhalingslessen overdag (dagcursus):
€ 125,00
Basiscursus EHBO
€ 155,00
Basiscursus EHBO E-learning:
€ 190,00
Opleiding reanimatie + AED:
€ 25,00*
Herhaling reanimatie + AED:
€ 25,00*
Wandelletsel
€ 25,00

* U ontvangt restitutie indien u zich na de cursus inschrijft als lekenhulpverlener bij hartslagnu.nl

Eerste hulp aan kinderen:
Herhaling Eerste hulp aan kinderen:
Certificaat:
Kijk voor de actuele prijzen op onze website

€ 85,00 exclusief certificaat
€ 40,00
€ 14,95.

Tip! Zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van enkele opleidingen.
Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.
Met vriendelijke groet, Hilbert van Doorn
Penningmeester EHBO Holten
penningmeester@ehbo-holten.nl
Tel: 0548-361049

9

8

Opleidingen
Basisopleiding EHBO
Kent u mensen die uw binnen hun gezin, werkomgeving of gewoon op straat vol vertrouwen
eerste hulp willen verlenen, dan is de basisopleiding EHBO iets voor hen.
Meer informatie vind u op onze website of neem contact met ons op via opleidingen@ehboholten.nl.
Vanaf 2017 is de eerste hulp aan baby’s en kinderen een vast onderdeel geworden van het
basisdiploma, dus ook voor jonge ouders, professionals en vrijwilligers in zorg, sport en
welzijn is de basisopleiding een aanvulling op hun kennis en zal hun zelfvertrouwen
vergroten.
Opleiding reanimatie met AED
Een AED is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld, kent u personen in uw gezin,
familie of omgeving die willen leren omgaan met de AED en kunnen reanimeren, maar liever
geen gehele EHBO cursus volgen dat is de opleiding reanimatie met AED iets voor hen!
Meer informatie via onze website of neem contact op via opleidingen@ehbo-holten.nl
Herhalingslessen diplomahouders
Voor de herhalingslessen 2018/2019 ziet het programma er anders uit dan u van ons bent
gewend, u bent hierover geïnformeerd via de mail of de post.
Ook vindt u de data die voor u van toepassing zijn in dit boekje.
Voel u niet bezwaard om te overleggen met opleidingscoördinator als de toegewezen avond
niet past in uw agenda, dan komen we vast samen tot een passende oplossing.
Om uw diploma twee jaarlijks te kunnen verlengen, moet u hebben deelgenomen aan de
herhalingslessen.
Bij de reanimatie les word de groep onderverdeeld in twee groepen, uw datum vindt u op het
inlegvel in dit boekje.
De herhalingslessen worden gehouden in het Kulturhus in Holten en beginnen om 20.00.
Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt tijdens de herhalingslessen en ruimte
heeft om te oefen en niet bang hoeft te zijn om fouten te maken.
De kaderinstructeurs behandelen in twee jaar alle onderwerpen waarvoor u competent dient
te blijven om uw diploma te houden. Sommige onderwerpen (zoals reanimatie, de vijf
belangrijke punten, vitale functies) komen jaarlijks terug, andere onderwerpen worden eens
in de twee jaar behandeld.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om op zaterdag de herhalingsles te volgen, meer info via
opleidingen@ehbo-holten.nl, daarbij komt de reanimatie avond extra.
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No.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Naam
Meijer-Terwel
Meilink
Mollink
Mulder
Muller-van der Molen
Nijland
Noteboom
Oolbekkink
Oostervelt
Oostervelt
Paalman
Paalman-Aanstoot
Paalman-Oostervelt
Palstra
Pinkert
Potze
Protzmann
Protzmann-Reilink
Raa
Raa
Rechterschot
Reilink
Reinaardus
Reins
Rensen
Riel
Rietberg
Rietberg
Ruiterkamp
Rustebiel
Saraber
Schellevis-Broekmaat
Scholten - Nijland
Schoneveld
Schoneveld-Krieger
Schoolen
Schoolen
Schooten
Schuppert
Slijkhuis
Sluiter

Dagcursus

Wilt u liever door de week in 1,5 dag uw herhalingslessen volgen dan kan dit ook, dit doet u

dan op eigen kosten. De dagcursus data worden nog nader bepaald met de cursisten.

AED en reanimatie herhaling

Heeft u alleen het certificaat AED en reanimatie en wilt u deze geldig houden dan moet u

Herhaling module Wandelletsel

Voornaam
Christa
Emma
Ria
Rene
Kim
Gerrit
Marjan
Jannie
Hendri
Wim
Jan
Bertha
Dinie
Brigitte
Wilco
Albert
Arno
Novita
Eline
Jan
Henk
Jan
Sabine
Wim
Mariska
Robbert
Henk
Joke
Johan
Vincent
Pierre
Ria
Joke
Eva
Annelies
Gerrit
Mariana
Liesbeth
Ivan
Eline
Ria

wel. Je moet wel in het bezit zijn van een ehbo diploma om hier aan deel te nemen. De

training die wordt verzorgd door EHBO Holten is een gecertificeerde hulpverlenerstraining
van Bureau Maatschappelijke zorg, Brian de Beus zal deze twee avonden verzorgen
Schuppertsweg 2
Larenseweg 86
Smeijerskampstraat 2
Zuiderveldweg 1a
Molenbelterweg 9 app. 203
Kievit 8
Rijssenseweg 47
Van Nootensweg 3
Van Nootensweg 3
Kwintenweg 14
Het Landeweerd 59
Oude Deventerweg 45
Boschkampstraat 19
Schepenenstraat 17
Beusebergerweg 56

7451 AD
7451 KE
7451 KE
7451 AP
7451 AP
7451 MC

Postcode
7451 WE
7451 LW
7451 AV
7451 WZ
7451 VH
7451 NE
7451 LH
7451 RL
7462 PD
7451 LH
7451 NE
7451 NR
7451 WT
7451 HN

Holten
Holten
Holten

Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten

Woonplaats
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Rijssen
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten

opleidingen@ehbo-holten.nl
7451 WT
7451 DH
7451 NE

De kosten van de deze training zijn 15 euro per persoon.

Holten
Holten
Wierden
Enter
Holten
Rijssen
Markelo
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten

Je ontvangt hiervan een certificaat welke een jaar geldig is.

7451 NP
7451 EN
7642 CP
7468 MA
7451 JA
7462 ZJ
7475 VA
7451 LK
7451 LK
7451 PE
7451 VC
7451 LT
7451 GB
7451 AM
7451 NE

Marieke Steunenberg

Coördinator opleidingen

Adres
Erve Teeselink 56a
Oosterveldsweg 4
Schuttersweg 11
Atalanta 39
Van Holtenserf 12
De Visscher 7
Vijfhuizenweg 10
Geskesdijk 34
Borkeld 3
Vijfhuizenweg 7
Beusebergerweg 56
Evertjesweg 4
Koolwitje 4
Valkenweg 5

Het is voor nu nog geen aantekening voor op je ehbo diploma, komt wellicht in de toekomst
Kolweg 84
Helhuizerweg 14
Helhuizerweg 14
Schoutenstraat 39
Schoutenstraat 39
Deventerweg 91a

Woensdag 10 april 2019 en woensdag 17 april 2019 kunt u in twee avonden leren om te
Koolwitje 11
Bessinkpasstraat 25
De Visscher 15

gaan met drank en drugs incidenten.

Tussenv.

te
te

van

van

ook hiervoor een herhalingsles volgen, hiervoor volgt een uitnodiging.

De leden met deze aantekening ontvangen een uitnodiging voor deze herhalingsles, deze
vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Training Eerste hulp bij Drank en Drugs

06-22800104
06-46600659
06-51389861
06-14847491
0548-545732
0548-512407
06-23889066
06-31358047
0548-361841
0548-363416
06-43491291
06-23421495

0548-363830
06-53539064
0548-365198

06-40705781
06-27425214
06-14490464
0548-850497
06 -55069654
0548-366252

telefoon
0548-363736
06-10672307
06-51576674
06-50668225
06-28120404
0548-363465
06-53177987
06-17547045
06-21641237
06-51211521
0548-361033
0548-364540
06-20844533
0548-362017

henkrietbergholten@gmail.com
j.rietberg@concepts.nl
ruiterkampjm@gmail.com
info@kleilutte.nl
sarab001@ziggo.nl
henk.schellevis_@kpnmail.nl
scho3556@planet.nl
evaschoneveld@hotmail.com
schoneveld4@hetnet.nl
fam.schoolen@gmail.com
marianaschoolen@hotmail.com
liesbeth77@msn.com
ivan_holte@hotmail.com
eline-slijkhuis@hotmail.com
f.g.sluiter@hetnet.nl

sabine_reinaardus@hotmail.com
widiar@planet.nl
mariska@xs4rensen.nl

a.potze@t-mobilethuis.nl
arno@protzmann.nl
novita@protzmann.nl
eline_teraa@msn.com
jteraa@aoc-oost.nl
henkenlianne@concepts.nl

E-mailadres
christameijer@gerrit-meijer.eu
meilinkemma@outlook.com
wimriamollink@gmail.com
rammulder1969@kpnmail.nl
kimvdmolen@live.nl
gjm.nijland@gmail.com
marjannoteboom@hetnet.nl
elshof@kpnplanet.nl
stillegenieter@hetnet.nl
w.oostervelt@hetnet.nl
jpvanee@hetnet.nl
j.paalman4@telfort.nl
diniepaalman@live.nl
git-zwartjes@hotmail.com

0548-363240
06-31762066
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Jeugd EHBO
Het afgelopen seizoen hebben de 4 basisscholen in Holten en Dijkerhoek weer EHBO les
gehad van een clubje zeer enthousiaste leden en vrijwilligers, die de handen uit de mouwen
hebben gestoken en zo de kinderen met veel plezier de basiskennis van de jeugd EHBO
bijgebracht.
Dit is afgesloten met een heus examen dat is afgenomen door onze kaderinstructeurs.
Bijna alle leerlingen hebben dan ook het mooie getuigschrift mogen ontvangen.
Na begin vorig jaar een tijdje uit de running te zijn geweest ben ik zelf ook weer rustig aan
begonnen met les geven en hoop het aankomende seizoen samen met alle vrijwilligers er
weer een leuk en leerzaam jaar van te maken.
Natuurlijk kunnen wij altijd nieuwe enthousiaste vrijwilligers gebruiken!
DUS als je denkt dat lijkt mij ook wel erg leuk schroom dan niet om contact op te nemen met
iemand van het bestuur of rechtstreeks met Monique of met mij, zodat we kunnen vertellen
hoe we werken en welke hulp we nodig zijn!
Monique en ik nemen dit aankomende jaar de coördinatie op ons wat betreft de jeugd
EHBO.

Met vriendelijke groet
Ineke Wijenberg
Ineke.wijenberg@hotmail.com

Monique Harting
t.harting@concepts.nl
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Evenementen
In Holten worden door veel verenigingen en organisaties evenementen georganiseerd
waarbij ondersteuning van de EHBO gewenst is. In de vergunning (APV) die de gemeente
afgeeft staat of er bij het evenement inzet van EHBO-hulpverleners wordt vereist. Besef dat
zonder inzet van de EHBO deze evenementen niet georganiseerd kunnen worden. Daar zijn
heel veel vrijwilligers voor nodig, en jouw hulp doet er echt toe!
Aanvraag EHBO-hulpverlening
Via onze website www.ehbo-holten.nl kan een organisatie of vereniging ondersteuning van
de EHBO-vereniging aanvragen. De aanvraag dient minimaal 3 weken voor aanvang van
het evenement te zijn geplaatst. Ook kan de EHBO-caravan worden aangevraagd, deze
mobiele unit is belangrijk omdat hiermee een behandelruimte wordt aangeboden waarbij alle
benodigde materialen binnen handbereik zijn, er voldoende licht is om het slachtoffer goed
te behandelen en men niet gehinderd wordt door omstanders of bezoekers van het
evenement.
Voorkeur voor evenement en verzekering
Mocht een organisatie jou persoonlijk benaderen, verwijs ze dan door naar onze website
waar ze de
EHBO-aanvraag kunnen indienen. Want alleen via deze manier is het een officiële EHBOaanvraag die in behandeling kan worden genomen en waar jij als hulpverlener via de
vereniging verzekerd bent.
Heb je voorkeur voor een bepaald evenement geef dit dan bijtijds door aan Gerrie Krikkink
zij belt namelijk de EHBO-ers op of ze bij een evenement willen helpen. De kans is dan ook
groot dat je bij het betreffende evenement wordt ingedeeld.
De evenementen variëren van grootschalig tot klein, van het grootste evenement Triathlon,
MotoCross, Wandel-4daagse en tentfeesten tot de Oogstdag,Paasvuur of de diverse
festiviteiten en plechtigheden in de maanden april en mei.
Aarzel je nog omdat je een beginneling bent of denkt te weinig ervaring te hebben weet dan
dat je als beginneling altijd wordt ingedeeld met een ervaren hulpverlener en je staat altijd
met 2 personen op een EHBO-post. Bovendien is het helpen op een evenement erg leuk, je
leert veel nieuwe mensen kennen en je komt op plaatsen waar je anders niet zo snel zou
komen.
We hopen ook dit jaar weer op jou als hulpverlener te kunnen rekenen!
Met Vriendelijke Groet, Ria Mollink
Coördinator Evenementen
evenementen@ehbo-holten.nl
06-51576674
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Materiaal
Hallo vrijwilligers.

Goed materiaal is het halve werk.
Een goed gevulde en actuele evenementenkoffer met producten die actueel zijn is
daarbij een must. In elke koffer of tas van ons zit een notitieblok en pen schrijf
daarom op wat u heeft verbruikt!.
Ook dit jaar hebben we van de Rabobank weer bijdrage mogen ontvangen via de
clubactie, was het vorig jaar nog € 380,-, dit jaar hadden we dik € 600,-. Dit mede
door de vele leden die onze facebook actie hebben gedeeld en ook vaak het
maximale van 2 stemmen aan de EHBO-Holten hebben gegeven, onze dank
daarvoor, uiteindelijk heeft u daar zelf voordeel bij.
Vorig jaar heb ik al een heel stuk geschreven over onze evenementen koffers en
het vele materiaal daar mee gepaard gaat, we kijken alle koffers in de maand mei/
juni 100% na, het kan dus zijn dat er bv een Betadine in een koffer zit die tot bv mrt
2018 goed is (volgens de verpakking), denk dan niet dat het kwaad kan dat u deze
gebruikt op een evenement als u in mei of juni dit nog tegen komt. Wel moet mij
van het hard dat we onlangs dat we alle koffers 100% hebben nagezien, deze zijn
aangevuld door deze of gene uit de oude oefen voorraad, we kwamen dit jaar nl
gaasjes tegen die houdbaar waren tot 2012, dat kan nooit in de koffer hebben
gezeten, (de voorraad naast de kasten in onze opslag, is oud verbandmateriaal wat
we gebruiken voor training en opleiding). Overigens is het ook in dat geval nog
steeds zo dat er geen reden tot paniek is, daar wordt echt niemand ziek van.
Het zal altijd een discussie blijven van wat er wel en niet in een evenementen koffer
mag/moet zitten, Er gaat veel geld om aan verbandmaterialen,
Gelukkig zijn de meeste leden inmiddels zo verstandig om hun privé EHBO-koffer
zelf bij te vullen en dit niet meer op kosten van de vereniging te doen.
Mocht u nog wensen en ideeën hebben over onze materialen of toch iets geks
tegen komen, schroom niet, geef het door aan het bestuur of rechtstreeks aan
ondergetekende, alleen dan kunnen we een optimaal resultaat behalen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Aanstoot
materiaal@ehbo-holten.nl
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Even voorstellen
Een nieuw gezicht….. of toch niet…? Trots op EHBO-Holten
Een kerngezonde vereniging, goed georganiseerd, met enthousiasme
aangestuurd en met een groot ledenbestand; dat is onze EHBO in Holten! Een
club die er toe doet en waar we met elkaar trots op mogen zijn.
Een actieve club goed opgeleide, gemotiveerde en merendeels heel ervaren
mensen uit onze samenleving die als vrijwillig hulpverlener inzetbaar zijn tijdens
de vele evenementen die ons dorp organiseert. Activiteiten waar we trots op
zijn, grote en minder grote jaarlijks terugkerende (sport) evenementen zoals de
motorcross, de triathlon, de keunefeesten, de avondvierdaagse en zo kan ik nog
wel even doorgaan. Fantastisch dat wij daarvoor uit ons eigen ledenbestand de
evenementenhulpverlening kunnen organiseren. Maar zonder twijfel ook een
aandachtspunt voor de nabije toekomst om dat te kunnen blijven doen. Zeker
als we kijken naar de leeftijdsopbouw van het ledenbestand.
Het blijft een uitdaging om het ledenbestand op peil te houden en om jaarlijks
voldoende (jonge) mensen op te leiden en toe te voegen aan de club.
Opleidingen aanbieden is daarbij belangrijk, maar zeker ook het bewaren en
bewaken van de ontspannen onderlinge sfeer en een goede communicatie met
elkaar.
In mijn werkzame leven heb ik jarenlang gereisd en veel van de wereld gezien,
met andere culturen kennisgemaakt en contacten opgebouwd. Ruim 30 jaar
woon ik nu in Holten en geniet meer dan ooit van onze heerlijke woonomgeving.
Met meer dan 25 jaar het EHBO diploma op zak en wat meer vrije tijd, wil ik
graag vanaf deze zomer mede verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen
binnen onze vereniging, mijn kennis en vaardigheden inzetten om ook in de
toekomst onze club kerngezond, springlevend en actief deel uitmakend van de
samenleving te laten zijn. En dat kan alleen als we dat samen blijven doen!
Diesje Lievendag

14

15

Lief en leed
Het bijhouden van jubilea van leden, kaders, bestuursleden
•

Attenties verzorgen voor verscheidene doeleinden (lotussen voor
examen basiscursus, jubilerende leden, aftredende bestuursleden
enz.)

•

Kaarten sturen naar nabestaanden bij overlijden lid, in het huwelijk
treden van een lid enz.

Natuurlijk weten wij als bestuur niet alles en zouden het zeer op prijs stellen
wanneer u ons op de hoogte brengt van een bijzondere gebeurtenis. Dit kan
d.m.v. een kaartje of mail te sturen naar het secretariaat.

Bij voorbaat dank.
Het bestuur EHBO
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Wist u dat?
•

Het bestuur doorlopend op zoek is naar nieuwe bestuursleden. (iets
voor u?)

•

Het bestuur op zoek is naar vrijwilligers die zouden willen helpen bij
het lesgeven voor de jeugd-EHBO op de basisscholen.

•

Het bestuur vrijwilligers financieel kan ondersteunen, wanneer hij/zij
een kader- of LOTUS-opleiding wil gaan volgen in het belang van de
EHBO-vereniging Holten.

•

Het bestuur ontzettend trots is op al haar leden voor de inzet en
motivatie.

•

De module Eerste Hulp aan Kinderen nu bij uw EHBO-diploma in zit.

•

Er zonder EHBO-ers geen evenementen meer gehouden mogen
worden.

•

Er soms gevraagd wordt voor een sport aantekening, maar deze
standaard in uw EHBO diploma zit

•

We overwegen om een extra module aan te beiden voor EHBO op
evenementen.

•

We een nieuwe caravan hebben aangeschaft en deze in de komende
maande zal worden aangepast tot volwaardige EHBO unit

•

Dat we hopen binnen een kort een nieuwe gemotiveerde eigen kader
Instructeur te hebben.

•

We een eigen website en facebook site hebben, mocht u eens wat
willen delen of op een evenement een paar foto’s schieten, stuur die
dan even naar het betstuur. bestuur@ehbo-holten.nl, we beoordelen
dan of we het ergens kunnen plaatsen
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Contactgegevens KNV EHBO afd. HoltenKieftenbelt 8, 7451 VK Holten
www.ehbo-holten.nl
Rabobank rekeningnummer: NL93 RABO 0328 5039 16
info@ehbo-holten.nl
Diesje
Lievendag
Marinus
Gulink
Hilbert
van Doorn
Ineke Wijenberg
Monique Harting
Ria
Mollink
Gerrit
Aanstoot
Marieke
Steunenberg
Frieda
Hofman
Gerrie
Krikkink
Rolph
Markvoort
Joke
Rietberg

Voorzitter
voorzitter@ehbo-holten.nl
Secretariaat
secretaris@ehbo-holten.nl
Penningmeester
penningmeester@ehbo-holten.nl
Coördinatie jeugd EHBO
jeugd@ehbo-holten.nl
Coördinatie evenementen
evenementen@ehbo-holten.nl
Materiaalbeheer
materiaal@ehbo-holten.nl
Coördinatie opleidingen
opleidingen@ehbo-holten.nl
Vertrouwenspersoon
frieda@ehbo-holten.nl
Evenementenondersteuning
evenementen@ehbo-holten.nl
AED project
aed@ehbo-holten.nl
Registratie Donateurs
donateurs@ehbo-holten.nl

Schoutenstraat 45
06-51418378
Broekweg 5
06 – 40 885 938
Kieftenbelt 8
0548 – 361 049
06 – 15 207 208

Brian
de Beus
Joke
Scholten-Nijland

Kaderinstructeur
brian@debeus.nl
Kaderinstructeur
Scho3556@planet.nl

Schoutenstraat 34
084 – 003 19 10
Rijssenseweg 47
Markelo
0547 – 362 466

Schuttersweg 11
0548 – 366 066
Broekweg 5a
06 - 31 365 676
Van Holtenserf 29
0548 – 363 504
Valkenweg 9
0548 – 362 697
Helhuizenweg 6, Haarle
0572 – 321 230
Oude Stationsweg 8
06 – 30 858 199
Larenseweg 86
0548 – 363 017

Wil jij ons team komen versterken? Neem dan contact met één van
ons op!
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K.N.V. E.H.B.O. afdeling Holten
Informatieboekje Seizoen 2018-2019

www.ehbo-holten.nl

cursusinformatie, aanvragen ondersteuning en meer!
afgeschermde omgeving voor leden met
verenigingsnieuws en ledenlijst

twitter mee
volg ons en wij houden u op de hoogte gebruik
#EHBOHolten en twitter mee!

like onze pagina

het delen van foto’s, meningen en meer kan op
www.facebook.com/EHBOHolten
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