Nieuwsbrief september 2016
In deze nieuwsbrief aandacht voor:










beginnerscursus EHBO die in september start
secretaris wisseling
Nieuwe Oranje kruis boekje hier te bestellen
Een financiële oppepper
Geen toets dit seizoen met uitleg
Minder groepen herhalingslessen
Vacatures
Hulpverlening wacht op jou!
65 jaar EHBO vereniging

Secretaris wisseling
André Schuurman heeft zijn
tijdelijke functie van secretaris
overgedragen aan Else Boot .

UW MEDEMENS HELPEN IN NOOD
EHBO beginnerscursus start op woensdag 29 september
De cursus is 12 avonden. (minimaal 8 personen)
Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen aan deze cursus.

Tijdens onze beginnerscursus leert u om op een verantwoorde wijze
Eerste Hulp bij Ongelukken te verlenen. Naast het theoretische
gedeelte wordt uitgebreid geoefend in de praktijk, waarbij gebruik
gemaakt wordt van Lotusslachtoffers. Zij zijn speciaal zijn opgeleid om
ongeval situaties en ziektebeelden zo realistisch mogelijk uit te
beelden. De deelnemers ontvangen bij deze cursus het cursusboek
van Het Oranje Kruis.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
• Verstuiking/kneuzing/botbreuken
• Verband(en) aanleggen
• Levensbedreigende letsels
• Reanimatie
• Gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator)
• Brandwonden
• Verslikking
De lessen worden gegeven in het
Activiteitencentrum De Korf
Gasthuislaan 84 Steenwijk West
De kosten voor de beginnerscursus zijn € 195,-. Dit is inclusief het
lesboek van het Oranje Kruis, verbandleer, bediener AED en het
examen. Opgeven: secretariaat@ehbo-steenwijk.nl
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de basiscursus geheel of gedeeltelijk vergoeden, vaak in
de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

ORANJE KRUIS NIEUWS
Op 1 juli 2016 is de nieuwe, 27e,
druk van het Oranje Kruis boekje
verschenen. Hierin is de lesstof
opgenomen voor het Diploma
Eerste Hulp op grond van de
nieuwe eindtermen. Een geheel
vernieuwd en compleet boek
voor iedereen die Eerste Hulp
wil leren verlenen. Ook het
bijbehorende werkboek is
verschenen.
Het Oranje Kruis boekje is bij ons
te bestellen: € 28,00
Bijbehorende werkboek € 22,00
U ontvangt het op de 1e
herhalingsles.
secretariaat@ehbo-steenwijk.nl

EEN FINANCIELE OPPEPPER
De Rotary Steenwijk heeft de EHBO vereniging € 1000,- geschonken. Dit bedrag werd in mei dit jaar aan ons
overhandigd. Wij bedanken de Rotaryclub. Dit geld is gebruikt voor een partytent tijdens evenementen en
nieuwe EHBO tassen.
GEEN TOETS
Omdat er wijzigingen zijn in de EHBO uitvoering zal
er dit seizoen geen toets worden gehouden. Tijdens
de herhalingslessen zullen de veranderingen
uitgebreid worden doorgenomen en geoefend.
Wij raden u aan om het nieuwe boekje aan te schaffen.

DE EHBO VERENIGING BESTAAT DIT JAAR 65 JAAR
65 jaar EHBO’ers opleiden, herhalingslessen
verzorgen, AED cursussen en herhalingen, en de
hulpverlening.
Gefeliciteerd allemaal! U krijgt een mooie pen!

VACATURE
Materiaal beheerder gezocht !
Wat zijn de taken:
.Materiaal controleren en bestellen
.Tassen met materiaal en AED rondbrengen tijdens
evenementen. Onkosten worden vergoed.
In het bezit van auto en minimaal 18 jaar

1x per jaar een gezellig etentje met de hulpverleners
MINDER GROEPEN HERHALINGSLESSEN
Het leden aantal is op dit moment 68 personen. Door dit aantal te verdelen over 8 herhalingsgroepen had je soms
weleens les met 3 personen. Na een gesprek met de VUSO hebben we besloten de groepen terug te brengen naar
5. Hierdoor kunnen de groepen wat groter zijn dat jullie gewend zijn.(max.15 personen)
Financieel zijn we nog in gesprek met de VUSO en we hopen door bovenstaande regeling dat de EHBO vereniging
weer een beter balans gaat vinden tussen inkomsten en uitgaven.

HULPVERLENING
Via onze vereniging kunt u als EHBO'er vrijwilligerswerk doen door diensten te draaien bij evenementen in en om
Steenwijk, waaronder Paardencours in Bant, Avondvierdaagse Steenwijk, midweek feesten Steenwijk, veel
Wandeltochten, Schaatstochten, Wielerspektakel etc etc.
Vrijwilligers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn en moeten in bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma.
Uiteraard moet de fysieke gesteldheid zodanig zijn, dat men adequaat eerste hulp kan verlenen. Als nieuwe
vrijwilliger loopt u mee met een ervaren EHBO’er…zo kunt u ook zien of dit soort vrijwilligerswerk bij u past, en
kunnen wij kijken of u over voldoende vaardigheden beschikt. We verwachten van onze vrijwilligers een actieve
opstelling. Als het bevalt van beide zijden en u daadwerkelijk diensten wilt draaien, krijgt u een jas te leen om
tijdens diensten te gebruiken. De vereniging heeft een ongevallen- en collectieve aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten, waardoor onze hulpverleners (voor zover binnen de polisvoorwaarden) verzekerd zijn tegen het
veroorzaken van schade bij het verlenen van EHBO aan derden. Tijdens de diensten houden al onze vrijwilligers
zich daarom aan de geldende richtlijnen van het Oranje Kruis. Een kleine vergoeding ontvangt u 1x per jaar voor
ieder dagdeel dat u zich ingezet heeft voor de EHBO
Heeft u interesse om als EHBO'er te helpen bij evenementen? Neem dan contact op met Wieke Wanningen,
coördinatrice Hulpverlening, via hulpverlening@ehbo-steenwijk.nl.

