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Met deze nieuwsbrief brengen wij onze leden beter
en sneller op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
binnen onze EHBO vereniging.
Deze nieuwsbrief staat o.a. in het teken van:
➢ de gevolgen van het coronavirus
➢ hulpverlening
➢ lesschema en cursusdata
➢ invulling cursussen
➢ bestuurszaken
➢ de betrokkenheid van de leden
Het Corona Novid-19 virus
Het Corona Novid-19 virus heeft wereldwijd een
grote impact op de samenleving. Niet alleen privé
maar ook het bedrijfs- en verenigingsleven hebben
hier mee te maken. Hopelijk gaat het met jou en
allen die je dierbaar zijn goed en hopelijk blijft dat
zo.
De hulpverlening is tijdelijk gestopt
Doordat het Bevrijdingsfestival en alle
andere evenementen waar wij de hulpverlening verzorgen zijn gecanceld missen wij
dit jaar ongeveer € 2000,00 aan inkomsten.
Hopelijk zijn er in het najaar nog evenementen
waar we nog wat kunnen “verdienen”.
Lesschema voor het seizoen2020-2021
Vanaf 01 juni staan de lesschema’s en cursusdata weer op onze site (www.knvehbo.nl).
Wij zullen jullie rond 1 juni de groep mailen
waarin je voor het komende seizoen bent
ingedeeld. Jullie worden dringend verzocht
om dit seizoen het wisselen van groep of
het volgen van een gemiste les in een andere
groep zoveel mogelijk te beperken dit voorkomt
“overvolle” groepen en het risico dat je wordt
weggestuurd. Helaas het is i.v.m. de 1,5 samenleving anders dan wat jullie van ons gewend zijn.
Wat zijn de gevolgen voor onze vereniging
Hoe het in het komende seizoen zal gaan met de
herhalingslessen etc. is nog erg onduidelijk en
hangt helemaal af van de regelgeving van het
RIVM. Alles is klaar maar de vraag is nu: hoe
verder. Op landelijk (KNV EHBO) niveau wordt
gekeken hoe we de lessen het beste kunnen
houden als we naar een 1,5 meter afstand
samenleving gaan, we wachten af en zullen
vroegtijdig overleggen met alle betrokkenen
zoals docenten en Lotus.
AED/reanimatie cursus gemeente Zwolle
In overleg met de gemeente Zwolle is de
opzet van de cursus veranderd, zo is het
niet meer gratis en moet men tegelijk met
de aanmelding het verschuldigde bedrag via Ideal
betalen. Op deze manier hebben wij minder
administratief werk.

Omdat wij binnen het bestuur en de vereniging
geen bestuursleden/leden kunnen vinden is de
gehele administratie (cursus en financiën) overgeheveld naar onze stichting. Stichtingsbestuurslid
Ron Eikenaar is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het AED project. Op onze site staat
rechts in de menubalk een groene balk met verwijzing naar het AED project.
Wij zoeken minimaal 4 bestuursleden t.w.
➢ Voorzitter (gem.2 uur per week)
➢ Secretaris (gem.2 uur per week)
➢ Alg. Adjunct (gem.1 uur per week)
➢ Iemand die een promotieteam wil gaan
samenstellen
Als we niemand vinden die één van deze
taken op zich wil nemen dan hebben in
het nieuwe seizoen een groot probleem
met als gevolg dat het voortbestaan van
de vereniging serieus in gevaar komt.
Nogmaals wil het bestuur jullie vragen niet alleen
“consumptief” lid maar ook “actief” lid te zijn.
Een vereniging is niet iets van individuen maar
“samen” er voor gaan.
Interesse? Opgeven kan via: info@knvehbo.nl
Promotieteam
Groei van onze vereniging kan alleen
door een grotere naamsbekendheid.
Dit kan o.a. worden bereikt door de
media maar ook door persoonlijke
benadering. En dat dit laatste werkt
hebben we in het seizoen 2018-2019 gezien, maar
liefst 11 aanmeldingen voor de beginnerscursus.
Uit deze groep geslaagd hebben zich weer 4
cursisten opgegeven voor de HV groep. Er is dus
een duidelijke behoefte aan een promotieteam.
Dit team kan ingezet worden bij o.a. de onderstaande evenementen:
➢ Braderieën zoals de "blauwvingerdagen"
(we hebben al een toezegging)
➢ Infomarkt Aa-landen
➢ Stadsfestival, Stadshagenfestival
➢ Koningsdag en Carnevalsoptocht.
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer acties te
bedenken.
Dus lijkt het je wat om een promotieteam op te
zetten meldt je aan via: info@knvehbo.nl
Nieuwe beginnerscursus
Omdat we geen evenementen hebben waar we
promotie kunnen maken en de onzekerheid m.b.t.
de coronacrisis is het nog niet zeker of we een
beginnerscursus op gaan starten.
Belangrijke e-mail adressen zijn:
Hulpverlening:
hulpverlening@knvehbo.nl
PR:
pr@knvehbo.nl
Cursusvragen:
cursus@knvehbo.nl
Algemene info:
info@knvehbo.nl

Sociale media?
We zijn 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 via: @KNVehboZwolle of via Facebook

