Een update van de EHBO vereniging Raalte

Nieuwsbrief oktober 2021

Beste leden,
Op woensdag 6 oktober heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden en heeft onze
voorzitter Ivo Leijten afscheid genomen. Helaas hebben wij op dit moment nog geen nieuwe
kandidaat. Daarom een oproep in deze nieuwsbrief. Volgend jaar treedt onze penningmeester
Gerard Schrijver af, ook daarvoor zoeken wij een kandidaat. Duidelijk zal zijn dat invulling van
deze functies essentieel is voor het voortbestaan van de EHBO vereniging. Heeft u interesse of
kent u iemand die mogelijk interesse heeft, aarzel niet en neem contact op met één van de
bestuursleden.
Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over de Dank-je-wel avond en de onderscheidingen.
En wanneer u dit leest zijn we ook weer gestart met de herhalingscursussen. Bovendien start er
op dinsdag 26 oktober een basiscursus die helemaal vol geboekt is.
Met vriendelijke groet,
Noël Peeters
Ledenadministratie EHBO Raalte

Uitnodiging Dank-je-wel avond
De dank-je-wel avond is een avond voor ieder lid van de EHBO Raalte. Een mooie gelegenheid
om elkaar eindelijk weer eens te zien en onder het genot van een hapje en een drankje met
elkaar van gedachten te wisselen. De avond wordt gehouden in Tivoli op donderdag 25
november, inloop vanaf 19.30 uur.

Taveerne Tivoli
Zwolsestraat 63
8101AB Raalte

Tijdens deze avond wordt de EHBO kleding uitgereikt maar ook zullen er een groot aantal
jubilarissen worden gehuldigd.
We verwachten dus heel veel leden te zien.

Oproep voorzitter

Wie?
Een bloeiende vereniging heeft een bloeiend bestuur nodig. En bij zo'n bestuur hoort ook dat er
jaarlijks vers bloed bij komt. En om plaats te maken voor vers bloed, nieuwe ideeën en frisse
blikken, moet er jaarlijks ook iemand vertrekken.
Vorig jaar gaf onze voorzitter aan dat dit zijn laatste jaar zou zijn. Het bestuur zoekt nu specifiek
naar een nieuwe voorzitter, in plaats van het doorschuiven van één van de zittende leden. En
zoals altijd wordt er gezocht naar het schaap met de vijf poten. Herken je jezelf in het
onderstaande profiel, of herken je iemand anders die hier goed bij past, laat het ons horen. We
gaan dan graag in gesprek.
Als toekomstig voorzitter zoeken we naar iemand met de volgende vaardigheden en
interesses:
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis van werken met vrijwilligers
lange termijn visie kunnen ontwikkelen en uitvoeren
actief samenwerking kunnen opzoeken met buurtverenigingen en collega
verenigingen
willen investeren in nieuwe ideeën
goed netwerk binnen Salland
gemiddeld 4 uur per week beschikbaar
energie krijgen van ontwikkelingen en vernieuwingen
communicatief sterk

Uiteraard is kennis en kunde van EHBO handig en wenselijk, maar met interesse in het
vakgebied en de betrokken vrijwilligers kom je er natuurlijk ook. Man, vrouw, jong of oud maakt
niet uit. Een warm hart met aandacht voor elkaar en de omgeving is belangrijker.

Jubilarissen
Tijdens de dank-je-wel avond op donderdag 28 november 2019 zijn voor het laatst
onderscheidingen uitgereikt. In 2019 is echter ook het reglement onderscheidingen van de
nationale bond aangepast. Deze aanpassing zorgt er voor dat leden nu eerder voor een
onderscheiding in aanmerking komen.

10 jaar lid => Bondsinsigne in brons
20 jaar lid => Bondsinsigne in zilver
30 jaar lid => Bondsinsigne in goud
40 jaar lid => Bondskruis 3e klasse
50 jaar lid => Bondskruis 2e klasse
Het bestuur heeft vorig jaar besloten dat ieder lid, waar van toepassing, met terugwerkende
kracht voor een onderscheiding in aanmerking komt. Omdat vorig jaar de dank-je-wel avond
niet door kon gaan liggen deze onderscheidingen nog op de plank. Tijdens de dank-je-wel
avond op donderdag 25 november willen we deze graag gaan uitreiken. Iedere jubilaris wordt
de komende weken via e-mail verder geïnformeerd.

Vacature schoonmaak Helpende Handen
De Stichting De helpende Handen is de beheerder van het gebouw en
daar willen we goed voor zorgen zodat u als EHBO-vereniging zich
daar ook thuis voelt.
Er moet af en toe wat bijgespijkerd of schoon gemaakt worden en daar hebben we handjes voor
nodig.
Specifiek voor het schoonmaken en het schoonhouden van het gebouw zijn we op zoek
naar iemand die dat zou willen doen.
Voor deze taak hebben we het over:
•
•
•
•
•

ongeveer 2 uur/week,
In de zomerperiode minder vaak,
Tijd van schoonmaken: in overleg,
De waardering na afloop van de gebruikers,
Ervaring met dit soort werk zou erg mooi zijn

We kunnen ons voorstellen dat je meer wilt weten of juist belangstelling hebt om dit voor de
Stichting te willen doen. Informatie? Even een berichtje naar:
Ton de Haan, mailadres: tdehaan@daxis.nl of bel: 06-13061949
Wij denken voor deze taak aan iemand van onze vereniging of als je iemand kent die het wil en
kan, laat het even horen.
Dank alvast.
Namens de stichting de Helpende Handen Raalte.
Ton de Haan.

Overig nieuws

EHBO Raalte mee aan de Rabo clubsupport
Ook dit jaar doet de EHBO Raalte mee aan de Rabo clubsupport.
Als bestedingsdoel heeft de EHBO Raalte gekozen voor de aanschaf van Uniforme kleding
voor onze vrijwilligers zodat men beter herkenbaar is tijdens evenement.
Stemmen
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 is inmiddels van start gegaan. Stemmen kan tot
25 oktober middels de Rabo App.
Ben jij lid bij de Rabobank en draag jij de EHBO Raalte een warm hart toe? Stem dan op ons.
Alvast dank voor uw steun.

Terugblik ALV
Op 6 oktober heeft de algemene ledenvergadering plaats
gevonden. De opkomst was goed en de gebruikelijke punten
werden besproken. Ivo heeft afscheid genomen als voorzitter.
Willy blijft nog een tijdje en we verwelkomen Monique Ghielen
als algemeen lid in het bestuur.
Na het officiële gedeelte was er een presentatie door Roelof
Jan Drijfhout over de Lifeliner (traumahelikopter) in
Nederland. Het was een interessante maar vooral ook leuke
presentatie die een goede inkijk gaf over alles wat er komt
kijken bij de inzet van een traumahelikopter.

Start dagcursussen
De eerste dagcursus heeft inmiddels plaats gevonden. Nog wat onwennig in verband met
corona. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar weer echt gaan oefenen. Heb je je niet
aangemeld voor de dagcursus dan gaan we er vanuit dat je deelneemt aan de avondcursus.

Herhalingslessen Avondcursus
Vanaf woensdag 20 oktober starten de herhalingslessen voor de cursisten die de avondcursus
volgen. De volledige planning staat op de website.

Het Oranje Kruis- boekje 28e druk

De herhalingslessen worden gegeven volgens de materie in het Oranje
Kruis boekje 28ste druk. Om er voor te zorgen dat ieder lid de gelegenheid
heeft om zich de informatie eigen te maken, heeft het het bestuur besloten
om dit boekje aan alle leden te verstrekken. De avondcursisten krijgen dit
boekje bij de eerste les. Bij de dagcursisten proberen we deze voor de
cursus thuis af te geven. En anders krijg je deze op de dag zelf van de
instructeur.

EHBO kleding
Voor de leden die op evenementen willen staan is de EHBO kleding
binnen. Een mooi EHBO Raalte logo wordt er op geborduurd. Tijdens
de Dank-je-wel avond zal de kleding gepresenteerd en uitgereikt
gaan worden. Bij het in ontvangst nemen dient er een
gebruikersovereenkomst te worden getekend. Wat wil zeggen dat je
op een verantwoorde manier met de kleding zult omgaan.

Bestuur EHBO Raalte
Voorzitter

Vacant

Penningmeester

Gerard Schrijver

e-mail

Secretaris

Willy Lokate

e-mail

Algemeen lid

Ineke Raamsman (evenementencoördinator)

e-mail

Algemeen lid

Noël Peeters (ledenadministratie)

e-mail

Algemeen lid

Monique Ghielen

Instructeur

Evelien Neurink

Instructeur

Jans van Wieren

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'.

