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VAN DE
VOORZITTER
Afgelopen januari 2021
ben ik via de algemene
vergadering (wel digitaal)
benoemd als voorzi er
van onze mooie vereniging. Wij zijn ook heel blij
dat we weer een voltallig bestuur hebben, zodat
niet alle taken bij één persoon terecht komen. Via
de website van onze vereniging kunt u dit allemaal
opzoeken.
Laat ik ermee beginnen dat we op dit moment in
een bijzondere jd leven. Door COVID-19 wordt
iedereen hiermee geconfronteerd. Ook onze vereniging. Lessen die s l zijn gevallen, geen hulpverlening
daar er geen evenementen zijn, (meer informa e
hierover onder het ar kel COVID-19 EN DE
KNVEHBO) en zo kan ik nog wel door gaan. Dat betekent dus ook dat wij elkaar niet kunnen zien of ontmoeten.
Toch zi en wij als bestuur niet s l en willen we
vooruit kijken. Zo hee het bestuur digitaal contact
en overleg met elkaar. Zeker niet de vorm zoals wij
dat zouden willen. Zo passeren er toch allerlei zaken
waar we nu al aan moeten denken, want we gaan er
toch van uit dat we in de loop van dit jaar weer
meer mogen doen en dat onze vereniging dan ook
weer ac ef kan worden. De snelheid waarmee dit
gaat is onzeker, dit hee te maken met de druk in de
zorg. Nog steeds zijn er veel besme ngen en veel
ziekenhuis opnames. We moeten nog even volhouden en geduld hebben.

kan en mag u mij al jd benaderen. Ik sta voor alles
en iedereen open.
Mailt u mij dan op voorzi er@knvehbo.nl
Mijn opzet is om u ook weer bij de volgende
nieuwsbrief te blijven informeren.
René Visscher - Voorzi er KNVEHBO Afd. Zwolle e.o.

COVID-19 EN DE KNVEHBO
Sinds februari 2020 is het COVID-19 virus in Nederland. Een virus dat er voor gezorgd hee dat dit een
wereldwijd probleem is geworden (pandemie). Hier
in Nederland hee het ook voor gezorgd dat het
grote invloed kreeg op ons leven. Van een Intelligente Lockdown gingen we weer naar een bijna normaal leven in de zomer van 2020. Maar het virus
stak in oktober 2020 weer de kop op. Vanuit Den
Haag werden weer maatregelen ingevoerd. Weer
een nieuwe Lockdown en als klap op de vuurpijl ook
nog eens een avondklok. Nu op dit moment (maart

Als voorzi er van deze mooie vereniging hoop ik dat
we elkaar straks zien en gaan ontmoeten. Hee u
toch nog onderwerpen en zaken waarvan u denkt
dat wij dit als bestuur zouden moeten bespreken
nodig ik u uit om u te laten horen. U kunt dan al jd
het bestuur schrijven met uw vraag of opmerking.
Zijn er nu zaken die mij als voorzi er aangaan dan
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2021) is de avondklok nog steeds van kracht en
wordt er gekeken naar versoepelingen. Een grote rol
in deze zijn de vaccina es.
Wat hee dit alles te betekenen voor ons als vereniging? In de winter zijn alle lessen incl. de herhalingen gestopt. Er kon niet meer worden samengekomen, de ALV kon geen doorgang hebben, het
bestuur kon niet meer samen komen, kortom alles
lag/ligt s l. Dit hield ook in dat er geen hulpverlening meer gedaan konden worden. Toch kijken we
naar de toekomst. Als Nederland blij vaccineren
komt er weer licht aan het einde van de tunnel. Dan
is er kans dat er in de loop van het voorjaar/zomer
weer meer mag. Dat we de lessen op gaan pakken.
Dat er ook weer evenementen komen waar onze
hulp wordt gevraagd. Dat zou heel goed nieuws zijn.
Natuurlijk hebben wij als bestuur er ook al over
nagedacht hoe we dat dan gaan doen. Ten allen
jde blijven wij de richtlijnen volgen van het RIVM.
Tevens zijn er door het landelijk bestuur ook richtlijnen uitgezet. We zullen goed gaan bekijken hoe we
daar mee om moeten gaan en hoe we deze moeten
toepassen. Immers, de veiligheid van onze leden en
hulpverleners blij voorop staan.
Wij gaan u niet verplichten dat u zich moet laten
vaccineren. Dit is een keuze die een ieder voor zich
moet maken. Wel is het belangrijk dat u zich goed
beschermd door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Op deze manier moeten wij eruit komen en zie ik
een zonnig jaar tegemoet. Een jaar waarin de lessen, herhalingslessen, inzet van de hulpverlening en
zaken die verder ons pad kruisen weer kunnen doorgaan.

CORONA EN DE HERHALINGSLESSEN
Het is tot op het moment dat ik dit schrijf een heel
gepuzzel om de herhalingslessen te laten plaatsvinden.
Hadden we begin september 2020 alles rond en
waren we hoopvol in kleine groepen “coronaproef”
van start gegaan, in november 2020 gooide corona
de zaak al weer door elkaar en moesten we stoppen
met de lessen en afwachten
wanneer er weer versoepelingen komen.
We hopen in april 2021
weer van start te gaan met
zowel de herhalingslessen
als de beginnerscursus.
Door meerdere groepen op
één avond te plannen hopen
we begin juni alles afgerond
te hebben. Wij vragen uw medewerking om vooral
te komen op de avond dat u bent ingepland.
Hoe gaan we het in het nieuwe seizoen doen?
Zoals o.a. het RIVM aangee zijn we voorlopig nog
niet van het coronavirus verlost dus zullen we ook in
het nieuwe seizoen voldoende maatregelen moeten
nemen om alles veilig te laten verlopen.
Probleem hierbij is dat je kleine groepen moet
maken en dat is weer een extra kostenpost maar dat
kunnen we helaas niet voorkomen immers, veiligheid gaat boven alles. Een ander probleem is dat je
toch de minimale “basis” aan moet bieden om de
kennis op peil te houden. De afdeling Hengelo hee
een e-learning gemaakt en deze gaat het bestuur
met enkele leden en een docent testen en als de
uitslag werkbaar en kennis verhogend is zullen wij
hier in het nieuwe
lesseizoen gebruik
van gaan maken. Wat
sowieso blij zijn de
lessen vitale func es
en de reanima e. Wij
houden u op de hoogte en staan open
voor sugges es.

HULPVERLENING
Er is alweer een jaar voorbij dat we de laatste hulpverlening hebben gedaan, dit was het NK tafeltennis. Geen BFO, geen Stadsfes val, geen Stadshagenrun, geen Sinterklaasintocht Assendorp door de
Corona pandemie. Zo kan ik nog veel meer opnoemen. We hopen van ganser harte dat we dit jaar
nog wel een paar leuke evenementen mogen gaan
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bemensen. Ik mis ook het contact met de hulpverleners als coördinator. Ik hoop dat wanneer het weer
kan en mag, ik een beroep op jullie allemaal
mag/kan doen voor een inzet, het staat natuurlijk
iedereen vrij om zich aan te melden als hulpverlener, vele handen maken licht werk.
Je kan je aanmelden als hulpverlener op:
hulpverlening@knvehbo.nl

Ik hoop dat iedereen gezond mag blijven.
Groet, Jansje Visscher Coördina e Hulpverlening
KNVEHBO afd. Zwolle e.o.

1 juni van het kalenderjaar en niet op het moment
dat u de acceptgirokaart ontvangt.
Zegt u het lidmaatschap te laat op dan moet u toch
de verschuldigde contribu e betalen, wij hebben
immers al kosten voor u gemaakt zoals zaalhuur,
docent en diplomaverlenging.
Alles kunt u nalezen op onze site www.knvehbo.nl.
(Betalings- en lidmaatschapsvoorwaarden)

Diplomaverlenging
Met ingang van 01 januari 2021 is het fysieke EHBO
pasje vervallen. Hoe nu verder?
Ø U kunt op de site van het Oranje Kruis bij de
diplomachecker zien
(h ps://portal.hetoranjekruis.nl/cer ﬁcatechecker)

of u een geldig EHBO diploma/cer ﬁcaat
inclusief de extra aantekeningen hee . U
kunt hier ook zien tot wanneer het diploma/cer ﬁcaat geldig is.
Ø U kunt ook een fysiek diploma/cer ﬁcaat
krijgen maar dat kost u dan 5,00 euro.
Zodra de verlenging van april 2021 binnen is kunnen
we gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. We
houden u op de hoogte.

BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE EN
OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Het komt nog steeds
voor dat leden de contribu e niet voor de op
de acceptgirokaart aangegeven datum betalen
dus moeten we vaak
meerdere herinneringen sturen en dat kost ons jd
en u extra geld. Een bedankje voor alle leden die
wel op jd betalen. Top!
Ook het opzeggen van het lidmaatschap gaat niet
al jd goed. U moet uw lidmaatschap opzeggen voor
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WIJ ZIJN
BEREIKBAAR
Via het e-mailadres info@knvehbo.nl zijn wij al jd
bereikbaar voor algemene informa e.
Voor vragen m.b.t. de cursus kunt u mailen met
cursus@knvehbo.nl
Voor meer informa e verwijzen wij u naar onze website
www.knvehbo.nl

KIJKEN HELPT NIET!
EHBO-DIPLOMA WEL!
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VOOR ALLE EHBO OPLEIDINGEN:
KNVEHBO.NL / INFO@KNVEHBO.NL
KNVEHBO AFD. ZWOLLE e.o.

