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Met deze nieuwsbrief brengen wij u beter en sneller op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging en de EHBO.
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onze vereniging weer volop zijn “diensten” als
hulpverlener draaien.
Naast alle feestelijkheden werd er ook nog vergaderd, de financiën werden goedgekeurd, Almèr ten
Klei werd op voordracht van het bestuur benoemd
als lid PR en er werd in de persoon van Warner
Bruins Slot een nieuwe voorzitter gekozen.
Tot slot werd er afscheid genomen van 4 docenten
t.w. Carla de Boer, Ali van Keulen, Sjaak Boender
en Roelf de Boer. Jarenlang zijn ze aan de vereniging verbonden geweest en hebben heel wat cursisten de basis beginselen van de EHBO geleerd en
de gediplomeerden geholpen d.m.v. oefenen de
kennis up to date te houden.

Nieuws van de Landelijke KNV EHBO
Terugblik Algemene ledenvergadering
Donderdag 27 oktober jl. hield de KNV EHBO afd.
Zwolle e.o. haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze
vergadering stond bijna geheel in het teken van
“jubilea”. Zo werd er ruim aandacht besteed aan
het feit dat de vereniging dit jaar 90 jaar bestaat,
werden er enkele leden gehuldigd omdat ze 25 of
40 jaar hun diploma hebben en ontvingen een
aantal leden een landelijke onderscheiding in de
vorm van de dr. Tilanus penning.
De jubilarissen zijn: Nicole van der Bovenkamp,
Yvonne van Looyen, Peter Broekhart, Ron Eikenaar
en Almèr ten Klei voor 25 jaar EHBO diploma en
Henk Noordman voor 40 jaar EHBO diploma.
Daarnaast mochten acht leden van Herman de
Wilde, voorzitter van het district Overijssel van de
KNV EHBO, een dr. Tilanus medaille in ontvangst
nemen.
Roelf de Boer kreeg een bronzen medaille, een
zilveren medaille (klein) was er voor Carla de
Boer-Lange, Dolly Noordman-Hendriks, Ron Eikenaar en Herman Hendriks. Een zilveren medaille
(groot) werd uitgereikt aan Ali van Keulen, Truus
Woldberg-Hendriks en Henk Noordman. Sjaak
Boender (al in het bezit van de grote zilveren dr.
Tilanus medaille) kreeg een district’s oorkonde
uitgereikt.
Een bijzondere gebeurtenis was de diploma uitreiking aan Peter Westerhof. Peter is rolstoel gebonden en mocht na jarenlang zich ingezet te hebben
bij het Rode Kruis afdeling Hattem/ Wapenveld geen “diensten” meer doen als hulpverlener.
Omdat wij (KNV EHBO afd. Zwolle e.o.) meer kijken naar wat personen ook al zijn ze rolstoel gebonden nog WEL in plaats van NIET kunnen, kon
Peter die door 2 docenten (verbonden aan onze
vereniging) volledig competent is verklaart zijn
nieuwe diploma in ontvangt nemen en kan hij bij

Op onze site vindt je in het menu
onder het kopje "nieuwsbrieven"
zowel de brieven van het Landelijk bestuur als onze eigen
nieuwsbrief.
Binnenkort zullen we ook de nieuwsbrief van het
Oranje Kruis toevoegen.

Telefoonnummers en e-mail adressen
Nu de vereniging een nieuwe site heeft is het ook
mogelijk nieuwe e-mail adressen aan te maken.
Hieronder een overzicht met het verzoek deze
vanaf nu te gaan gebruiken.
KNVEHBO infonummer is: 06-17395829
KNVEHBO hulpverlening is: 06-47081148
KNV EHBO e-mailadressen:
Algemene info:
info@knvehbo.nl
Administratie:
administratie@knvehbo.nl
Voorzitter:
voorzitter@knvehbo.nl
Hulpverlening:
hulpverlening@knvehbo.nl
PR:
pr@knvehbo.nl
BFO:
bfo@knvehbo.nl

Sociale media?
We zijn tegenwoordig ook te volgen
via Twitter en Facebook!
Dus de laatste weetjes en nieuwtjes, of leuke dingen weten van de KNV EHBO afd.
Zwolle e.o. volg ons dan!!
Berichten delen draagt bij aan de naamsbekendheid van onze vereniging!!
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Even voorstellen?
Mijn naam is Warner Bruins Slot en sinds 27 oktober ben ik voorzitter van de KNV EHBO afd. Zwolle. Ik ben in het provinciehuis jarenlang als BHV’er
actief geweest bij de bedrijfsbrandweer. En als bedrijfsbrandweerman of –
vrouw konden we ons beperken tot de levensreddende handelingen. EHBO
speelde daarom een beperkte rol in mijn leven en ik heb
dan ook geen EHBOdiploma. Daar gaan we natuurlijk iets aan doen.
Later maakte ik de overstap naar de gemeente
Zwolle, als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Als ik vanuit die functie bij grote publieksevenementen ben, zie ik daar altijd EHBO’ers hun
rondje lopen, uitkijkend naar een kans om hun
vaardigheden in de praktijk te kunnen brengen.
Goed om onze vereniging in de praktijk actief te
zien!
Bestuurservaring heb ik in diverse functies in de
sportwereld (ik roei) en bij de Volksuniversiteit
Zwolle. Ik pak zo’n bestuursfunctie aan omdat ik
het belangrijk vind daarmee een steentje bij te
dragen aan de samenleving. En daarnaast is het
natuurlijk leuk om met vaak heel verschillende
mensen in contact te komen!
Twee dingen vallen me op bij de vereniging. In de
eerste plaats is dat de waardering van vrijwilligers
en van leden die hun diploma geldig houden. Ik
heb niet vaak zoveel jubilarissen, medailleuitreikingen en bossen bloemen voorbij zien komen als op de ledenvergadering van eind oktober.
Dat is mooi: het is een signaal dat mensen betrokken zijn bij de EHBO of bij de vereniging en
dat ze daarvoor iets willen betekenen. Verder denk
ik dat we onszelf meer kunnen laten zien. We mogen met elkaar best uitdragen dat we bijvoorbeeld
bijdragen aan de veiligheid van bezoekers van
evenementen; dat we daarvoor elk jaar weer een
aantal mensen opleiden voor een diploma; en dat
wij de buurt-AED’s in de gemeente Zwolle beheren. We mogen mèt elkaar best trots zijn óp elkaar!
Tenslotte: heb jij een goed idee voor onze vereniging? Ik ben bereikbaar via het mailadres
voorzitter@knvehbo.nl.
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Omdat we steeds vaker aanvragen voor
hulpverlening niet kunnen honoreren zijn wij
dringend op zoek naar hulpverleners.
DOE IETS MET JE EH-DIPLOMA

WORD HULPVERLENER
BIJ DE KNV EHBO AFD. ZWOLLE E.O.
Voor info/aanmelding:
hulpverlening@knvehbo.nl
06-47081148

Nieuw lesboek voor de EHBO
De nieuwste druk van het Oranje Kruis en de KNV
EHBO zijn uit. In deze boekjes zijn alle laatste wijzigingen opgenomen en dat zijn er nog al wat.
Daarom heeft het bestuur besloten dat de cursisten een nieuw lesboek aan moeten schaffen.
Enkele weken voordat je herhalingscursus van
start gaat krijg je bericht dat je via ons het EHBO
boekje van de KNV kunt bestellen en dat krijg je
dan op de eerste cursusavond uitgereikt. Het
Oranje Kruis boekje moet je zelf bestellen bij de
boekhandel of Bol.com.

Cursus wandelletsel
Bij voldoende deelname (14 personen) willen wij
in mei een cursus gericht op wandelletsels gaan
houden. De exacte kosten zijn nog niet bekend
maar je kunt er in ieder geval vast over na gaan
denken of het iets voor je is.

Extra aandacht voor PBLS
De PBLS (reanimatie kinderen en baby's) is sinds
kort een vast onderdeel het Oranje Kruis
diploma. Bij de beginners opleiding is het al 2 jaar
opgenomen in de lesstof en de geslaagden krijgen
een diploma volgens de nieuwe normen. Voor de
EHBO-ers die al langere tijd hun diploma hebben
moet er nu dus extra aandacht worden gegeven
aan de PBLS. Dit moet omdat anders het diploma
als je voor de PBLS niet competent wordt verklaard wordt omgezet in een certificaat. We hebben zo'n situatie ook gehad met de aantekeningen
AED bediening en verbandleer/kleine letsel etc.
U hoeft administratief niets te doen (dat doen wij
voor u). Wat u wel moet doen is dat u er voor
moet zorgen dit u dit seizoen (tot april 2017)
competent bent voor de PBLS. Voor vragen kunt u
tijdens de les contact opnemen met uw docent of
een e-mail sturen naar: info@knvehbo.nl

BESTUUR KNV EHBO AFD.
ZWOLLE E.O. WENST U FIJNE
FEESTDAGEN EN EEN VEILIG
EN GEZOND 2017.

