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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: 

➢ afscheid Grietje Bouwknegt 

➢ de gevolgen van het coronavirus 

➢ lesschema en cursusdata 

➢ invulling cursussen 

➢ bestuurszaken 

➢ de betrokkenheid van de leden  
 

Afscheid Grietje Bouwknegt 

Na meer dan 25 jaar als docent aan onze vereniging 

verbonden te zijn geweest is Grietje aan het eind van 

het afgelopen seizoen gestopt als docent EHBO. In 

oktober 2019 had ze dit al aangegeven. Wij als 

bestuur vinden het jammer maar hebben er ook begrip 

voor. We praten dus over een hele tijd en vragen ons 

tegelijk af aan hoeveel cursisten ze de beginselen van 

de EHBO heeft bijgebracht en hoeveel cursisten er bij 

haar de kennis op peil hebben gehouden. Het is niet 

uit te rekenen maar we schatten dat het zeker 250 

nieuwe cursisten zijn en meer dan 1000 herhaler’s. 

Grietje is iemand die de zaken altijd goed op orde 

heeft en goed op de hoogte is van de veranderingen 

en niets aan het toeval overlaat en dat wordt door ons 

zeer gewaardeerd. 

Mede door haar kennis en kunde had Grietje een 

hoog slagingspercentage bij de beginnerscursus en 

ook de herhaler’s kregen geen gelegenheid de kantjes 

er af te lopen. Gelukkig blijft Grietje nog wel de 

reanimatielessen geven die wij verzorgen voor het 

AED project van de gemeente Zwolle. 

Door omstandigheden en door de corona crisis was 

het niet mogelijk om in maart afscheid van haar te 

nemen en haar te bedanken, dit hebben we gedaan op 

3 juni bij haar thuis in Nieuwleusen.  

(zie: www.knvehbo.nl) 
 

Het Corona Novid-19 virus 

Nog steeds heeft het Novid-19 virus  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. 
 

Lesschema voor het seizoen2020-2021 

De lesschema’s en cursusdata staan weer op 

onze site (www.knvehbo.nl).  

Er zijn inmiddels gesprekken geweest met de Bolder 

en onze docenten en dat heeft er toe geleid dat willen 

wij “Corona-proof” les gaan geven we de groepen 

kleiner moeten maken. Dit heeft weer tot gevolg dat 

willen wij niet in de financiële problemen komen, er 

lesavonden moeten vervallen (we hebben n.l. geen 

inkomsten uit evenementen etc.)  
 
Concreet betekent dit: 
 

➢ de groep bestaat uit maximaal 8 personen 

➢ er zijn 2 lessen/lesavonden per groep t.w. 

reanimatie en vitale functies 

➢ er komt een zgn. “thuis les” (vragenlijst) 

➢ in februari 2021 is er een lezing die verplicht 

moet worden bijgewoond (competentie) 

➢ reanimatie gaat volgens de op dat moment 

geldende richtlijnen 

➢ wisselen van groep is NIET mogelijk 

➢ de dinsdag (dag-groep) vervalt 

➢ bij binnenkomst gezondheidsverklaring 

invullen 

➢ de pauze wordt in het lokaal gehouden 

➢ consumpties halen/betalen bij de bar kan niet 

➢ consumptie zit bij de cursusprijs in en u moet 

uw keus voor aanvang bij de docent opgeven 

waarna een medewerker ze in de pauze brengt  

➢ de contributie wordt met 7,50 euro verhoogd 

om alle extra kosten op te vangen 

 

Boven alles gelden de regels die MFC de Bolder stelt 

en waaraan, ook door ons moet worden voldaan 

 

Ledenvergadering: !!!!!!!!!!!! 

In september proberen wij onze ledenvergadering te 

houden en wij willen er u nu alvast op wijzen dat als 

er zich geen nieuwe bestuursleden melden het bestuur 

voor gaat stellen de vereniging per 30 juni 2021 op te 

heffen. Helaas het is niet anders maar jullie kunnen 

van de huidige bestuursleden niet verwachten dat zij 

er extra taken bij doen omdat jullie het niet willen 

doen maar wel willen profiteren van de mogelijk-

heden tot het volgen van lessen die wij aanbieden. 
 

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 
 

Social 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  

http://www.knvehbo.nl/
mailto:pr@knvehbo.nl

