Vacature bestuursleden m/v
Evenals vorig jaar zijn wij als EHBO-vereniging afdeling Noordwolde nog steeds op zoek naar
betrokken leden die interesse hebben om het huidige bestuur aan te vullen en te versterken.
Mocht u denken misschien is dat ook wel iets voor mij, neem dan contact op met een van de
bestuursleden. Draai gerust een tijdje mee in het bestuur en daarna kan er eventueel definitief
gekozen worden.
Wij blijven met name op zoek naar een voorzitter, algemene bestuursleden voor diverse taken,
onder andere een deel van de evenementen coördinatie, het ac- tief deelnemen aan de
bestuursvergaderingen etc.
Tevens leden die voor ons de benodigde hand- en spandiensten willen doen.
Voor interesses van een of genoemde taken, neem voor informatie dan gerust contact op met Wim
van de Hoef, telefoonnummer 0516-858744
of via secretaris@ehbonoordwolde.nl

Het geldig houden van het EHBO diploma
Men kan het diploma EHBO geldig houden door ieder jaar de lessen te volgen. In die twee jaar
worden alle onderdelen van het EHBO behandeld. Sommige onderdelen moeten ieder jaar worden
behandeld en andere moeten 1 x in de twee jaar worden behandeld. De verantwoordelijkheid
hiervoor rust bij de instructeur.
De diploma verstrekkende organisatie, in ons geval het Oranje Kruis, heeft het recht om de
instructeur en de vereniging te controleren.
Sinds kort doet het Oranje Kruis dat wat vaker als voorgaande jaren en verlangt van de instructeurs
dat zij kunnen aantonen hoe zij cursisten competent verklaren.
Mocht een cursist een les niet bijwonen betekent het, dat die cursist niet competent is voor de
onderwerpen die in deze les worden behandeld.
Als de cursist zich heeft afgemeld met een geldige reden bij het bestuur, dan kan de instructeur dat
weer verantwoorden bij het Oranje Kruis.
Dit betekent dat als cursisten wegblijven van de les, zonder zich te hebben afgemeld of zonder
geldige redenen, het diploma niet verlengd kan worden. Eventueel is er nog de mogelijkheid van het
afleggen van een competentie test, doch deze komt dan volledig voor rekening van de cursist
(kosten van de in- structeur, de lotus en de zaalhuur)

