Een woord vooraf.
Beste leden,
Hierbij weer een uitgave, (de 30e in een lange reeks) van ons huismagazine het “Gele Boekje”.
Ook nu hebben we weer getracht alle belangrijke gegevens over onze EHBOvereniging te verwoorden.
Het voorbije verenigingsjaar 2016 heeft zich wederom gemanifesteerd door een groot aantal
evenementen in en om Noordwolde, waarbij ondersteuning werd gevraagd van onze
vereniging.
Jammer genoeg is de conclusie dat we ook dit afgelopen verenigingsjaar met (volgens het
bestuur) een te klein aantal EHBO-ers deze klus hebben geklaard. Voor degene die onze
vereniging hebben gesteund hierin, hartelijk dank voor uw inzet. We blijven u vragen, help de
vereniging bij evenementen (waardoor we de contributie relatief laag kunnen houden voor een
ieder) en reageer positief op gevraagde oproepen om op “POST” te staan.
Niet alleen helpt u onze vereniging hiermee, maar het is ook uitermate leerzaam. De
herhalingslessen op de maandagavonden, alsmede de twee competentie zaterdagen zijn ook
weer op een prettige en leerzame manier tot een goed einde gebracht.
De eerste herhalingsavond, opgezet als grote buitenoefening (carrousel) blijkt goed aan te
slaan en we gaan er dit seizoen ook weer mee van start.
De locatie etc. staat vermeld elders in het boekje.
Ook dit seizoen zijn wij weer voornemens om, als dit mogelijk is, een beginners- cursus te
starten. Deze zal beginnen bij voldoende deelnemers begin januari 2018. Mocht u in uw
omgeving of binnen uw bedrijf mensen weten die interesse hebben in een cursus, laat die dan
contact opnemen met het secretariaat.
Een aantal leden heeft om wat voor reden dan ook onze EHBO-vereniging verlaten, hetgeen
wij uiteraard betreuren. Landelijk gezien is het evenzo, dat er meer mensen weggaan, dan er
bijkomen.
Wel plezierig is het dat wij het bestuur hebben kunnen uitbreiden met een van on- ze leden die
een deel van het secretariaat gaat beheren en hier op haar eigen wijze gestalte aan gaat
geven. Zij gaat de taken van Wim van de Hoef overnemen. Welkom Patricia KruijtHoppenbrouwers. Een andere wijziging die heeft plaats gevonden is, dat tijdens de Algemene
Leden Vergadering van februari 2017 de functie van Voorzitter a.i. is gewijzigd in de functie
van Voorzitter.
Deze wijziging kon alleen doorgevoerd worden bij stemming door de aanwezige leden. De
aantekening EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) is komen te vervallen. Deze maakt nu deel uit
van de reguliere EHBO-cursus.
Mocht u vinden dat er informatie ontbreekt of aangevuld moet worden, laat het ons dan weten.
Tot slot hopen wij er weer met z’n allen een leuk en leerzaam seizoen van te maken.
Het bestuur.

