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Beste leden,
2020 zal voor veel van ons een jaar zijn wat we niet snel gaan vergeten. Wat begon als een rare
ziekte ergens ver weg in China, kwam in een mum van tijd via Italië en Oostenrijk onze kant op
om vervolgens niet meer weg te gaan. Het hele land stond op zijn kop, ging op slot, ging
langzaam weer open en ging vervolgens weer op slot. Het sociale, culturele en
verenigingsleden lag stil. Corona raakte ons allemaal.
Ook onze EHBO vereniging ontkwam niet aan de gevolgen. Vanaf maart zijn alle evenementen
geschrapt tot aan nu, en ook aankomende evenementen als carnaval zijn al geannuleerd.
Cursussen en herhalingslessen zijn eerst uitgesteld en kunnen nu onder een streng regime
mondjesmaat weer doorgang vinden. Bijzondere momenten als de ledenvergadering en een
diploma uitreiking gaan onder sterk veranderende omstandigheden met moeite door.
De komende maanden hopen we langzamerhand de draad weer te kunnen oppakken en
voorzichtig te hopen op iets van een normaal jaar. En of dat het oude normaal, het nieuwe
normaal of weer iets anders wordt, weet nog niemand. Maar middels deze nieuwsbrief willen wij
als bestuur u bijpraten over een aantal actuele onderwerpen.
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Tot slot. Hopelijk wordt 2021 ook een onvergetelijk jaar. Maar dan een jaar met vooral mooie
herinneringen en bijzondere gebeurtenissen. Een jaar waarin we samen ons dorp weer een
stukje mooier, gezonder en veiliger hebben helpen maken. Een bruisend leefbaar dorp, waar
iedereen mee kan en mee mag doen.
Met vriendelijke groet,
Ivo Leijten
Voorzitter EHBO Raalte

Herhalingslessen
In oktober zijn de herhalingslessen gestart. De avondcursus
gaat nog door tot 10 maart. De dagcursussen zijn inmiddels
achter de rug. Tijdens de cursus werden de COVIDprotocollen gehanteerd. Zoals 1,5 meter afstand houden en
gebruik van handschoenen en mondmasker.
Dagcursus gemist?
Een aantal mensen heeft aangegeven vanwege COVID-19 nu
liever geen dagcursus te volgen. Die mensen willen we in het
voorjaar alsnog de gelegenheid bieden een dagcursus te
volgen. De betreffende mensen worden hierover nog
benaderd.

Dank-je-wel-avond
Gezien de huidige situatie heeft het bestuur besloten om de dank-je-wel-avond dit jaar over te
slaan. Of het nu wel of niet georganiseerd mag en kan worden, de kans is groot dat door de te
nemen maatregelen de avond zijn doel voorbij schiet, namelijk met elkaar gezellig bijpraten
onder het genot van een hapje en een drankje.
Het is gebruikelijk om op deze avond de jubilarissen te onderscheiden. Dit houden zij dus nog te
goed.
Volgend jaar hopen wij de schade in te halen.

Onderscheidingen
Het reglement van onderscheidingen is gewijzigd. Was het eerst 20 jaar lid Brons, 35 jaar Zilver,
nu is dat 10 jaar lid Brons, 20 jaar lid Zilver en 30 jaar lid Goud. Voor alle leden die dit betreft
heeft de vereniging met terugwerkende kracht de onderscheidingen aangevraagd.
De onderscheidingen zullen in 2021 worden uitgereikt.

Nieuwe bestuursleden
Na het vertrek van Wilma en Ton zijn de taken in het bestuur herverdeeld. Zo is Willy Lokate
verantwoordelijk voor het secretariaat, regelt Ineke Raamsman alles met betrekking tot
evenementen en doet Noël Peeters de ledenadministratie inclusief de herhalingslessen. Jans
van Wieren is aangeschoven in het bestuur om ondersteuning te verlenen.

Even voorstellen: Noël Peeters
In 1988 verhuisd uit het westen naar Raalte. Getrouwd met
Petra en 2 kinderen, Merel en Jeroen. Jeroen woont nog thuis.
Sinds 2003 wonen we aan de Wulp. Veel werkgevers
versleten, sinds vorig jaar werk ik fulltime bij Beaphar.
In 2016 heb ik mijn EHBO diploma gehaald, praktisch
gelijktijdig met het diploma looptrainer. Toen ik in 2015 bij AV
Salland startte met de cursus looptrainer wist ik meteen dat ik
dan ook het EHBO diploma wilde halen. Wel pittig, beide
tegelijk, maar uiteindelijk gelukt.
Ergens in 2018/2019 werd ik benaderd door Gerard en Ivo of ik interesse had om deel te nemen
aan het bestuur van EHBO Raalte. Ik had toen al het een en ander gedaan voor de website van
de vereniging. Maar dat wilde ik wel en zo kwam ik tijdens de ALV van 2019 in het bestuur. Bij
het afzwaaien van Ton en Wilma moesten er wat taken verdeeld worden. Ik heb er voor
gekozen om de ledenadministratie op mij te nemen. Wat voor Ton en WIlma eigenlijk gesneden
koek was moest ik gaan leren. Door schade en schande word ik steeds wijzer. Leden
verwachten dat er op een bepaalde manier gecommuniceerd wordt, ik ben echter geen Ton of
Wilma en zal mijn eigen draai er aan geven.
Mocht je ergens vragen over hebben, stuur gerust een mail naar npeeters@ehboraalte.nl of
whatsapp 0624360311.

Aanmelden cursussen en herhalingslessen
Het administratief afhandelen van de herhalingslessen kost veel tijd en energie. Voor volgend
jaar willen wij kijken of dit online via internet kunnen regelen. Als inschrijver weet je dan direct
waar je aan toe bent en het scheelt veel mailverkeer. Het zelfde geldt voor het aanmelden voor
een cursus.

Rabo ClubSupport
Wij willen alle leden die op onze vereniging hebben gestemd
van harte bedanken. Ook dit jaar is er weer een mooi bedrag
opgehaald.

Start EHBO cursus en Jeugd EHBO
Op dinsdag 12 januari start er weer een EHBO cursus. Er hebben zich voldoende deelnemers
opgegeven zodat deze cursus gegarandeerd door gaat. Ook start er weer een cursus Jeugd
EHBO, wederom in samenwerking met het Rode Kruis Salland Midden. Deze cursus is voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In 14 lessen van een uur en 15
minuten leren zij wat zij kunnen doen bij ongevallen. De cursus wordt afgesloten met een
praktijktoets.

Certificaten en Diploma's
Vanuit de landelijke vereniging is er voor gekozen om pasjes
en certificaten vanaf 1 september standaard digitaal aan te
bieden. EHBO Raalte heeft er voor gekozen om fysieke pasjes
aan te blijven vragen. De meerprijs van 5 euro wordt
vooralsnog niet doorberekend aan de leden.
Wie geen fysiek pasje wil, maar alleen een digitaal pasje, kan
hiervoor een mail sturen naar de ledenadministratie,
leden@ehboraalte.nl .

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan alle leden van de EHBO vereniging Raalte. Wil je geen
nieuwsbrief meer ontvangen dan kun je je zelf afmelden. Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op
'hier afmelden'.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u npeeters@ehboraalte.nl toe aan uw adresboek.

