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Maar boven die leuke dingen hangt nu een oorlog in 
Oekraïne. Hier hebben we ook indirect mee te 
maken. Door de oorlog wordt alles ineens heel duur. 
De energieprijzen s�jgen en ook de normale bood-
schappen worden steeds duurder. Nu wil ik geen 
nieuwspraatje gaan houden. Maar de mogelijkheid 
bestaat wel dat er misschien een beroep op ons 
gedaan wordt. Dat kan op meerdere manieren zijn. 
Wij als EHBO-ers hebben iets in ons bloed stromen 
waarbij wij iemand willen helpen. Ja dat zit nu een-
maal in ons. Dat kan soms heel simpel zijn. Er voor 

elkaar zijn of 
iemand op een 
andere manier 
helpen. Binnen 
onze vereniging 
hebben wij ook 
een groep hulpver-
leners die ac�ef 
zijn op evenemen-
ten. Ondanks alle 
ellende staan er 

Van de voorzi�er
De winter zit er op, en 
wat voor een winter. 
Nee, niet eentje waar veel 
ijs en sneeuw was te bele-
ven. Het was denk ik een 
winter waar het niet echt 
koud is geweest. Soms 
leek het wel voorjaar of 

juist herfst. Er was in februari wel veel wind door 
meerdere stormen. Maar in deze winter waar het 
Omicron virus een behoorlijke stempel hee� gezet 
op onze samenleving. Eigenlijk had ik niet over het 
virus willen beginnen omdat we er al zo lang in 
zi�en. Dus laat ik daar maar niet verder op ingaan 
maar het was zeker een onderdeel van onze samen-
leving. Gelukkig mogen we  weer lekker genieten 
dat bijna alles weer mag. We mogen lekker samen 
weer leuke dingen gaan doen. 

Hee� u nog andere vragen neem gerust contact met 
ons op. Ik wens u verder het beste. Ik hoop dat ik u 
in de volgende nieuwsbrief weer over vrolijkere ding-
en kan bijpraten.     

wel weer een aantal leuke en mooie evenementen 
op het programma. Lijkt u het nu ook leuk om hulp-
verlener te worden meldt u zich dan aan. Of wilt u 
eerst informa�e dan kan dat ook. Neem dan gerust 
contact met ons op. Laten we hopen dat alles in de 
wereld weer wat rus�ger wordt, en dat onze samen-
leving snel weer normaal wordt. Dat we ons weer 
bezig gaan houden met de dagelijkse bezigheden 
dat er les gegeven wordt en dat we onze herhaling-
en gaan doen en dat de beginnerscursus wordt afge-
rond. Ook binnen het bestuur gaan we dit jaar ons 
bezig houden met de toekomst. Daar zullen een 
aantal punten aan ons voorbij gaan waar we binnen 
het bestuur naar moeten gaan kijken en beslissing-
en genomen moeten worden. Er staan ook een aan-
tal plannen in de steigers waar we het binnen het 
bestuur over willen hebben. Misschien hebben wij u 
daar nog bij nodig. Als het zo ver is komen we daar 
natuurlijk uitgebreid op terug en laten wij van ons 
horen. 

We mogen weer
Nu de coronamaatregelen zijn 
afgescha� vinden er ook weer 
grote en kleine evenementen 
plaats en dat is goed voor onze 
HV groep, want bijna 2 jaar 
geen evenementen draaien 
was niet leuk. 

We hebben de volgende 
diensten alweer gedaan:

* 16 en 17 april  Interna�onaal Voeltbaltoernooi bij  
* 2 april Av Pec loop

   SVI

* 5 maart evenement op de Karba Heino
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Een punt van aandacht voor ons als bestuur is het 
gelijk blijven van het ledenaantal. En nu zult u 
zeggen gelijk blijven is geen achteruitgang, dat klopt 
maar wat denkt u van de vergrijzing (20% van de 
leden is 60 jaar of ouder). Wil je ook in de toekomst 
dingen kunnen blijven doen dan moeten wij er nu 
voor zorgen dat wij gaan verjongen, de jeugd hee� 
immers de toekomst. En met “wij” bedoelen wij dat 
iedereen zijn steentje bij moet dragen, want het 
bestuur kan dat niet alleen.

* 27 april Koningsdag bij de Siggels

* 22 en 23 oktober NK Tafeltennis
Natuurlijk zijn we ook op 5 mei weer van de par�j 
bij het Bevrijdingsfes�val Overijssel.  

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief ook 
nieuwsgierig geworden zijn, neem dan gerust 
contact met ons op.

* 26 april Kleedjesmarkt bij De Bolder

* 27 april Koningsdag Assendorperplein

* 4 mei Dodenherdenking / s�lle omgang

Op 2 april hadden we een gezellige bijeenkomst als 
a�rap van het seizoen gepland.

* 15 mei Stadsbrunch

Je kan je aanmelden als hulpverlener op 
hulpverlening@knvehbo.nl

Helaas beschikken wij (zowel op landelijk als 
plaatselijk niveau) niet de over dezelfde budge�en 

Promo�eteam

De volgende evenementen staan nog op stapel:

Alle hulpverleners zijn weer enthousiast dat er weer 
evenementen zijn en melden zich ook heel 
enthousiast aan voor de verschillende 
evenementen.

* 14 mei Bedrijfsevenement Schagen

* 15 augustus Indië herdenking
* 25 tot 29 mei Gardenista
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Aanmelden of meer informa�e kan via: 
info@knvehbo.nl

De vergaderingen vangen aan om 19.15 uur en 
worden gehouden in de Bolder.
In principe zijn de vergaderingen NIET openbaar. 
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u bij de 
secretaris een verzoek met de reden indienen 
(secretaris@knvehbo.nl)

als het Rode Kruis maar dat neemt niet weg dat we 
diverse ac�es kunnen ondernemen om onze 
vereniging te promoten.

AV (ledenvergadering) dinsdag 1 november

Hoe gaan we dit organiseren: er komt een 
“promo�eteam”, 2 leden hebben zich al aangemeld 
maar we willen er nog 3 bij hebben. Daarnaast 
zoeken we leden die dit team mee willen helpen de 
ac�es uit te voeren.

Los van bovenstaande willen we ons ook meer in 
gaan ze�en voor de jeugd EHBO op scholen. Te 

ste stedenken valt aan de 8  klas LO of de 1  klas VO. 
Hiervoor zoeken we gemo�veerde EHBO-ers die het 
leuk vinden als maatje van de docent de leerlingen 
de prak�jk aan te leren. Ook dit kan nieuwe 
leden/EHBO-ers opleveren.

Bestuur: dinsdag 5 juli 

Welke ac�es dat zijn? Flyeren bij evenementen en 
huis aan huis. Demonstra�es geven �jdens de 
Blauwvinger dagen of op zaterdag in de binnenstad 
van Zwolle. Meelopen in de carnavalsoptocht of 
present zijn bij wijkfeesten zoals Koningsdag. 
Polsbandjes aan kinderen verstrekken �jdens het 
BFO. Kortom er is naast de hulpverlening nog 
genoeg te doen.

Vergadering bestuur in 2022

Bestuur: dinsdag 13 september 
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Voor het KNV District Overijssel is hij meerdere 
periodes als penningmeester ac�ef geweest. In die 
hoedanigheid werd hij afgevaardigd in de Landelijke 
Verenigingsraad (Raad van Advies). Ook vervulde hij 
�jdelijk bestuursfunc�es bij andere verenigingen als 
daaraan behoe�e was. In mei 2022 beoogt de 
landelijke KNV EHBO twee belangrijke projecten af 
te ronden waarbij Henk Noordman is betrokken. 
Een is de statutenwijziging waarbij hij plaatselijke 
afdelingen intensief ondersteunt. Daarnaast is hij 
projectleider van een groep die nadenkt over een 
nieuwe landelijke structuur.

de planning van de opleidingen en schui� als 
adviseur aan bij overleggen met docenten en de 
gemeente Zwolle voor evenementen.

Henk Noordman weet naast dit alles ook nog �jd 
vrij te maken voor S�ch�ng Hulpverleners 
Magazine. Het magazine dat overheid en publiek 
informeert en enthousiasmeert over nut en 
noodzaak van vrijwillige hulpverlening. 

Henk van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke 
onderscheiding namens het bestuur van KNV EHBO 
afd. Zwolle e.o. en al haar leden.
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Al ruim veer�g jaar is Henk Noordman EHBO’er en 
hulpverlener in hart en nieren. Begin jaren zeven�g 
star�e hij als vrijwilliger bij de plaatselijke EHBO- 
vereniging in Zwolle waar hij werd ingezet bij 
fes�vals en evenementen. In 1988 werd hij lid van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO 
afdeling Zwolle. Hij star�e met de 
ledenadministra�e, maar werd in 1989 bestuurlijk 
ac�ef als penningmeester. Nog steeds vervult hij 
beide func�es met toewijding en precisie.

Lintjesregen 
Burgemeester Peter Snijders reikte ter gelegenheid 
van Koningsdag 2022 aan zes�en Zwollenaren een 
Koninklijke onderscheiding uit. De onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau is toegekend aan 
twaalf Zwollenaren, waaronder ons bestuurslid 
Henk Noordman.

Binnen het KNV Zwolle werd S�ch�ng 
Bedrijfsopleidingen Eerste Hulpverlening Zwolle 
opgericht. Henk Noordman is als medeoprichter 
vanaf het eerste uur betrokken. Hij levert maatwerk 
voor het onderwijsaanbod eerste hulpverlening 
voor bedrijven en instellingen. Ook hier hee� hij de 
ledenadministra�e onder zijn hoede en is hij 
penningmeester. Daarnaast is hij binnen de KNV 
Zwolle betrokken bij het Automa�sche Externe 
Defibrillator (AED) project in Zwolle e.o. Hij helpt bij 
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Lidmaatschap
Ieder jaar krijgen we weer 
de discussie over het 
opzeggen van het 
lidmaatschap. 
Pas nadat wij een nota 
hebben gestuurd komt er 

een verzoek tot /mededeling van opzegging van het 
lidmaatschap.

Helaas kunnen wij dit verzoek niet inwilligen omdat 
in de lidmaatschap- en betalingsvoorwaarden staat 
dat het lidmaatschap voor 1 juni van het 
kalenderjaar opgezegd moet worden. 

De reden hiervan is dat wij in juni de cursus, zalen 
en docenten gaan plannen naar aanleiding van het 
aantal leden op dat moment. Hiervoor moeten wij 
kosten maken en dan kan het niet zo zijn dat 
doordat leden op willen zeggen wij met tekorten 
komen te zi�en. Tekorten die wij niet op de leden 
kunnen verhalen en dus ten laste komen van onze 
reserve.

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

Ron Eikenaar� � Secretaris

   ledenadministra�e
Jansje Visscher� Hulpverleningscoördinator en  
   PR
Antoinet Wiersma� Cursuscoördinator 

René Visscher�� Voorzi�er

Henk Noordman� Penningmeester en 

Huidige samenstelling van het bestuur is:

Wij zijn bereikbaar

Voor meer informa�e verwij-
zen wij u naar onze website 
www.knvehbo.nl 

Via het e-mailadres  zijn wij al�jd info@knvehbo.nl

bereikbaar voor algemene informa�e.
Voor vragen m.b.t. de cursus kunt u mailen met
cursus@knvehbo.nl
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KIJKEN HELPT NIET!

EHBO-DIPLOMA WEL!

VOOR ALLE EHBO OPLEIDINGEN:

KNVEHBO.NL  / INFO@KNVEHBO.NL
ZWOLLE


