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Beste leden,
In de nieuwsbrief in november sprak onze voorzitter Ivo Leijten de hoop uit dat 2021 een
onvergetelijk jaar wordt. Helaas is die hoop ingehaald door de realiteit en lijkt iedereen het
eerste half jaar al te hebben afgeschreven. Alle hoop is nu gevestigd op het tweede half jaar.
Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, één van die lichtpuntjes was de korte schaatsperiode.
Een groot deel van Nederland werd verrast door een dik pak sneeuw met aansluitend strenge
vorst en mooie zonnige dagen. Heel mooi dat in Raalte de ijsbaan een aantal dagen los kon en
wij als vereniging daar ondersteuning konden verlenen.
In deze nieuwsbrief informatie over de Veldnorm Evenementen, de EHBO kleding en de
herhalingslessen. Voor de leden die de herhalingslessen hebben gemist, lees vooral even het
stukje onder 'Herhalingslessen'.
Met vriendelijke groet,
Noël Peeters
Ledenadministratie EHBO Raalte

Ondersteuning bij ijsbaan
Van vrijdag 12 t/m zondag 14 februari hebben de leden van EHBO Raalte ondersteuning
verleend bij de ijsbaan in Raalte. Het was voor de vereniging de eerste inzet met meerdere
EHBO-ers, over meerdere dagen, sinds de uitbraak van COVID-19 in maart vorig jaar. De
aanwezigheid was niet voor niets, er waren helaas diverse letsels zoals een aantal gebroken
polsen. Verder waren het natuurlijk prachtige zonnige winterse dagen waarop heel veel
schaatsers genoten op de ijsbaan.

Herhalingslessen
Corona we worden er van alle kanten mee geconfronteerd, de
een heeft er mee van doen en een ander totaal niet. Blijft een
vreemde situatie.
Eind 2020 na de eerste lockdown hebben veel leden de
herhaling gevolgd met met inachtneming van de geldende
RIVM richtlijnen. Er waren ook leden die liever geen herhaling
wilden volgen om verschillende redenen, we zijn als bestuur
hier heel coulant mee omgegaan en hebben iedereen gewoon
verlengd. We hebben wel gesteld als bestuur dat iedereen die
geen herhaling heeft gevolgd in 2020 dit in mei 2021 alsnog
dienen te doen om competent en vakbekwaam te blijven. We
gaan deze herhaling bundelen in één hele dag of twee halve
dagen en dit geldt zowel voor de dag herhaling deelnemers als voor de avond deelnemers, dit
ook gezien vanuit het kostenaspect. Deze datum wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering (12 april) gepland en wij zullen die mensen die het betreft dan ook zo
spoedig mogelijk berichten.
Mochten er mensen zijn die dit om wat voor reden niet willen of kunnen dan kunnen zij in het
najaar een profcheck van 30 minuten doen. Is de profcheck positief dan kan men gewoon
instromen in de herhaling 2021-2022 zoals men gewend was.
Is deze profcheck negatief dan krijgt de deelnemer onderbouwd waar verbeterpunten liggen en
volgt extra bijscholing om weer competent en vakbekwaam te worden.
Voor EHBO bij Wandelletsels worden de herhalingsavonden in september gepland, hier volgt
binnenkort meer info over.
De jaarlijkse EHBO bij Sport is gepland voor 1 juni 2021.

EHBO kleding
Binnen het bestuur hebben wij over het onderwerp EHBO
kleding gesproken voor en bij EHBO activiteiten/evenementen.
Wij vinden dat herkenbaarheid en uniformiteit belangrijk is. Er
is geïnventariseerd onder de leden waar de voorkeur naar
uitgaat. Op basis van deze inventarisatie wil het bestuur voor
ieder actief lid een polo en/of softshell jack bestellen. Dit is
een grote investering, vanwege COVID-19 heeft het bestuur
besloten om het aanschaffen van de EHBO kleding nog even
uit te stellen.
Er zijn momenteel geen evenementen en we weten niet
wanneer de maatregelen worden versoepeld. De kleding zal
besteld gaan worden zodra er weer evenementen mogen
plaats vinden waarbij hulpverlening wordt gevraagd en wij als EHBO-er weer actief zijn.

Veldnorm
Als EHBO vereniging krijgen we via de gemeenten te maken met Veldnorm, dit zijn richtlijnen
voor evenementen de, GHOR adviseert gemeenten om deze richtlijnen al dan wel of niet te
volgen. De Veldnorm vervangt de vroegere Landelijke Handreiking Publieksevenementen. Met
name bij grotere evenementen zal dit mogelijk een rol gaan spelen.
Men gaat onderscheid maken in hulpverleners om een bezoeker een zo optimale mogelijke
hulpverlening te bieden, dit heeft ook met verantwoordelijkheden te maken. Er zijn nu landelijk
teveel basis EHBO-ers die handelingen verrichten die ze niet mogen doen.
Bij publieksevenementen, versie 2.1, gebruikte men niveaus ‘BLS’ ‘BLS+’ en ‘ALS’ die zijn nu
vervallen en vervangen door de zorgniveaus.

Heb je EHBO bij sport of Wandelletsel dan val je nu onder EHBO Evenementen competenties
(Cat. 2), mits je vakbekwaam bent.
Zoals nu staan er veel EHBO leden met een basis EHBO diploma op middel- en grote
evenementen, dit kan mogelijk in de toekomst niet meer.
Dus de vraag waar het bestuur zich het komende jaar over dient te buigen is wat gaan we doen
als EHBO vereniging!
Maken we de keus om alleen basis EHBO aan te bieden of gaan we onze leden opleiden. Een
andere mogelijkheid is dat we gaan samenwerken met organisaties die dit wel mogen.
Als bestuur laten we ons adviseren zodat we hierin keuzes kunnen maken als we hierin wel of
niet in meegaan, ook gezien het kleine aantal actieve leden wat we binnen onze vereniging
hebben.

Start EHBO cursus verplaatst naar oktober
Begin dit jaar zou er een basiscursus EHBO starten. Vanwege COVID-19 is de aanvangstdatum
door de coronamaatregelen meerdere keren verplaatst. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze
maatregelen voorlopig blijven gelden en daarom heeft het bestuur besloten de cursus te
verplaatsen naar het najaar. De voorgenomen startdatum is nu 26 oktober. Het volledige
programma staat op de website.
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