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Ook dit keer wil ik u weer 
via de nieuwsbrief op de 
hoogte stellen van de laat-
ste ontwikkelingen binnen 
de KNV EHBO Zwolle. Ook 
komen er nog een aantal 

(andere) onderwerpen verder in de nieuwsbrief aan 
de orde. 

Dan weer iets over de ontwikkelingen van Covid-19 
en onze vereniging. Helaas moeten we vaststellen 
dat we nog steeds in deze nare pandemie zi�en. 
Wel zijn de eerste versoepelingen ingegaan voor 
Nederland. Sterker nog, de tweede stap is ingevoerd 

Sinds de vorige nieuwsbrief is de wereld niet s�l 
gaan staan. Er kwamen ondanks de coronacrisis nog 
steeds belangrijke onderwerpen voorbij. Er is vanuit 
het District een vergadering geweest waar wij als 
Afdeling Zwolle ook aan mee hebben gedaan. Daar 
hebben wij als Afdeling Zwolle een goede bijdrage 
geleverd. De Landelijke vergadering is verschoven 
naar het najaar. Het wil niet zeggen dat het Landelijk 
bestuur niets van zich laat horen, in tegendeel. We 
worden regelma�g op de hoogte gehouden over 
belangrijke onderwerpen die ons als Afdeling Zwolle 
ook aangaan. 
Een heel belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld de 
WTBR. (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). U 
hee� hier misschien in de media al iets over kunnen 
lezen. Wij als bestuur zijn hier ingedoken om dit 
goed voor iedereen te regelen, daar dit een we�elij-
ke bepaling is. Ik zal u verder niet vermoeien met de 
taaie inhoud. 

VAN DE 
VOORZITTER

waardoor er weer meer mogelijkheden zijn. Dus, 
laten we met een posi�eve blik naar voren kijken. 
Als alles meezit gaan we mogelijk nog voor de 
zomer weer wat ac�viteiten houden zodat we elkaar 
weer gaan zien en ontmoeten. Daar hee� toch 
iedereen zin in. Mochten we elkaar voor de zomer 
niet meer zien of van elkaar horen wens ik u toch 
alvast een hele fijne zomer toe, waarin hopelijk 
weer wat meer mogelijk is. 
Ik roep u nogmaals op; als er nu zaken zijn die van 
belang zijn voor ons, laat u horen door bijvoorbeeld 
een mail te sturen. Wilt u mij persoonlijk benaderen 
dan is dat natuurlijk ook goed. Dat kan dan naar: 
voorzi�er@knvehbo.nl.
 
René Visscher - Voorzi�er KNVEHBO afd. Zwolle e.o.

Ik vindt het heel leuk om te doen en doe dat met 
een zeer fijne groep mensen.  Als je je examen hebt 
gehaald, ga je in het begin met een ervaren lotus lid 
mee en kun je de kneepjes van het vak samen leren. 
Ook krijg je voor elke inzet die je doet een 
vergoeding. De meeste materialen die je moet 
gebruiken krijg je van de vereniging.

Weet u nog wel. U moest 
examen doen en u komt 
een lokaal binnen. Dan 
staat daar zo'n vrouw  
met een wond aan haar 
arm.  Nou dat ben ik dus: 
Antoinet Wiersma. 

LOTUS

Zo iemand heet een LOTUS (Landelijke Opleiding Tot 
Uitbeelding van Slachtoffer) slachtoffer. Dit is een 
hele leuke hobby, waar je leert om wonden te 
maken en hoe je sommige scenario's moet spelen.
Nu u uw EHBO diploma hee�, kunt u dit ook leren. 
Deze opleiding duurt ongeveer 2 jaar.  Ik heb dit 
gedaan bij de LOTUS kring de Blauwvinger. 
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De 30ste edi�e van Bevrijdingsfes�val Overijssel was 
een bijzondere in al zijn face�en. Door de Corona-
maatregelen hebben op 5 mei jl. ruim 96.000 kijkers 
via de livestream de speciale edi�es van RTV Oost 
kunnen meekijken en het bijzondere programma 
mogen ervaren.

Dus vindt je het leuk om wat toneelspel met mooie 
wonden te spelen, meld je dan aan bij onze 
vereniging.

Het programma speelde zich niet alleen online af. In 
3 parken in Zwolle versierden Dadaïs�sche poëzie 
bomen, die mensen aanze�e tot een gesprek. 
Middels een audioroute, kon je op 7 unieke plekken 
in Zwolle luisteren naar een verhaal uit de oorlog 
aan de hand van foto's. Voor de Vrijheidsmaal�jd 

5 MEI 2021

Voor meer informa�e kun  je terecht bij 
www.lotuszwolle.nl. Ook kun je hier mooie foto's 
zien en hoe gezellig wij het daar hebben.

Om 13.00 uur werd in Ter Pelkwijkpark het 
Vrijheidsvuur ontstoken door Commissaris van de 
Koning, Andries Heidema en volgde het 
middagprogramma. 's Avonds konden kijkers 
genieten van optredens van Typhoon, Rico & Guan 
en Micah & Julia. Willie Wartaal (bekend van De 
Jeugd van Tegenwoordig) en Broeder Jozef van het 
Dominicanenklooster hadden een bijzondere 
ontmoe�ng waarin ze bespraken wat vrijheid voor 
hen betekent. 

BESTUURSZAKEN
Met de komst van Antoinet 
Wiersma in het bestuur hee� er 
een func�ewisseling 

plaatsgevonden. Vanaf het nieuwe cursusseizoen 
doet Antoinet de cursusadministra�e en alles wat 
daar bij hoort. Het mailadres voor cursuszaken blij� 
hetzelfde. ( ).cursus@knvehbo.nl

Antoinet Wiersma� Cursuscoördinator 

kookten jongeren van Impacter soep en deelden 
deze uit aan mensen die het minder breed hebben.

Voor alle andere zaken zoals lidmaatschap en 
betalingen kun u mailen naar: info@knvehbo.nl

Peter Westerhuis� Algemeen

Het thema vrijheid onder de aandacht brengen bij 
de jongste doelgroep is een belangrijk speerpunt 
van het fes�val. In samenwerking met partners, is 
voorafgaand aan 5 mei een bijzonder programma 
gemaakt voor basisscholen en middelbare scholen. 
Online waren tutorials te vinden voor kinderen, 
zodat ze thuis aan de knutsel konden met een eigen 
Vrijheidsbeeld of het maken van een 
Vrijheidsgedicht. Volwassenen konden ook dichten 
door mee doen aan een gedichtenwedstrijd. De drie 
beste gedichten over vrijheid zijn gedrukt op een 
raams�cker en via meerdere bibliotheken in 
Overijssel, uitgedeeld.

Huidige samenstelling van het bestuur is:
René Visscher�� Voorzi�er
Ron Eikenaar� � Secretaris

Al twee jaar hebben wij als KNV EHBO Zwolle geen 
onderdeel kunnen uitmaken van het fes�val. 
Gelukkig krijgen we het Coronavirus onder controle 
en helpen de vaccina�es. Laten we er met ons 
gedrag voor zorgen dat we op 5 mei 2022 weer 
aanwezig kunnen zijn op het Bevrijdingsfes�val 
Overijssel samen met onze EHBO-ers uit de regio. 

Jansje Visscher� Hulpverleningscoördinator en  

Kijk het digitale programma terug op 
h�ps://bevrijdingsfes�valoverijssel.nl

Henk Noordman� Penningmeester en 
   ledenadministra�e

   PR

Diplomaverlenging
In de nieuwsbrief van maart jl. hebben we 
aangegeven hierop terug te komen en er is 
inderdaad meer bekend. Zo moet er voor het 
indienen van de verlengingsaanvraag aangegeven 
worden of iemand een fysiek pasje wil. Helaas kan 
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Nieuwe wetgeving gee� bestuur veel werk

Inmiddels hebben wij de PDF-bestanden van de 
verlenging van 1 april 2021 binnen en zullen 
proberen deze naar de desbetreffende leden te 
mailen.

dit nog niet op het formulier voor het aanvragen 
van verlenging. Wilt u dus vanaf nu een fysiek pasje 
(kosten € 5,00) dan kunt u dit eenmalig aangeven 
via info@knvehbo.nl

Opleiding tot 
instructeur
Er bestaat een 
mogelijkheid om via de 
vereniging deel te 
nemen aan een 
opleiding tot EHBO docent/instructeur. Ook 
financieel kunnen wij u daarbij helpen. Interesse? 
Mail naar: info@knvehbo.nl

De nieuwe WBTR wet (wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen) hee� alles te 
maken met hoofdelijke 
aansprakelijkheid, wanorde 
en financiële malversa�es 
binnen een bestuur tegen te 
gaan. Gelukkig krijgen we 
hierin ondersteuning van het 

landelijk bestuur maar dan nog moet je alle 
processen en afspraken nalopen, daar waar nodig 
verbeteren en tot slot vastleggen. In het najaar 
leggen we dan de nieuwe statuten en het HH 
reglement aan de leden voor.

HULPVERLENING
Nu weer even een berichtje 
van de Hulpverlening
Er is nog maar weinig gebeurt 
qua hulpverlening. We hopen 
dat we na de zomer qua 
hulpverlening weer wat mogen doen. Hoop dat het 
met jullie allemaal goed gaat en tot snel.

Groet Jansje - Coördinator hulpverlening 

WIJ ZIJN 
BEREIKBAAR
Via het e-mailadres  info@knvehbo.nl

zijn wij al�jd bereikbaar voor alge-
mene informa�e.

Het huidige cursusseizoen
Het is vervelend dat de hel� van de cursisten de 
herhalingslessen of een gedeelte hiervan vanwege 
de coronamaatregelen nog niet hee� kunnen 
volgen. Iedereen hee� inmiddels een mail gehad en 
we kunnen vanaf heden de herhalingslessen weer 
opstarten en we zijn half juni 2021 klaar. Ook de 
beginnerscursus wordt weer opgestart en de 
cursisten gaan als het goed is 28 juni 2021 examen 
doen.

Voor vragen m.b.t. de cursus kunt u mailen met

Voor meer informa�e verwijzen wij u naar onze 
website  www.knvehbo.nl

cursus@knvehbo.nl
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KIJKEN HELPT NIET!

EHBO-DIPLOMA WEL!

VOOR ALLE EHBO OPLEIDINGEN:

KNVEHBO.NL  / INFO@KNVEHBO.NL
ZWOLLE

KNVEHBO AFD. ZWOLLE e.o.


