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Van de voorzi�er
We zijn al weer mooi op 
weg in deze zomer-
vakan�e. Al is dat voor 
niet iedereen hetzelfde. 
Maar het is wel een 
periode waar we als het 
allemaal een beetje mee 
zit, kunnen gaan genieten 
van weer met een lekker 

zonnetje. O ja, daar komt mijn EHBO hart boven. 
Mensen denkt u er wel aan dat u zich goed 
beschermt met bijvoorbeeld zonnecrème met een 
goede beschermingsfactor! Maar in ieder geval 
lekker genieten. 

Maar ik wil ook even achterom kijken. Niet dat dat 
mijn gewoonte is, (want ik ben een persoon die 
graag vooruit kijkt), maar ik wil toch even aanhalen 
dat onze vereniging een aantal mooie hoogtepunten 
hee� meegemaakt, in het bijzonder in de 
hulpverlening. Dan spreek ik over 4 en 5 mei. 
Tijdens de herdenking waren wij met een groot 
aantal hulpverleners aanwezig om de herdenking 
qua hulpverlening goed te laten verlopen. De dag 
erop, 5 mei hebben wij als KNV EHBO Zwolle een 
geweldige inzet gedaan �jdens het 
bevrijdingsfes�val. Hierbij werden wij ondersteund 
door extra mensen van onze zusterverenigingen. Al 
met al kunnen wij terug kijken op een geweldig 
evenement. En wil ik ook via dit schrijven iedereen 
bedanken voor de inzet om dit als een zeer 
geslaagde hulpverlening te laten verlopen. Dit is 
natuurlijk voor veel van onze leden een hoogtepunt 
in de hulpverlening. Maar als u nog geen 
hulpverlener bent en u denkt: ik wil daar nu ook wel 
eens bij zijn, dat kan! Geef u dan op om u aan te 
sluiten bij de hulpverlenersgroep. Neem contact op 

  

om u aan te melden of voor meer informa�e.  Nu 
wil ik toch ook vooruit kijken. 
Wat ik al had benoemd was dat de zomerperiode 
voor de deur staat. U als EHBO'er gaat er misschien 
op uit of u blij� thuis of rondom uw huis. Ik hoop 
het niet, maar de kans dat u toch iets met uw EHBO 
diploma moet doen is zomaar aanwezig. Een klein 
ongevalletje is zomaar 
gebeurd. Immers, de 
meeste kleine ongevallen 
gebeuren in of rondom 
huis. En straks, als de 
zomer periode weer 
voorbij is (ik hoop dat dat 
nog heel lang duurt) 
beginnen we weer met het 
najaar. Dan komen de 
herhalingen weer van uw 
EHBO diploma. Maar ook 
weer een beginnerscursus. 
En bij de Hulpverlening 
staan er ook weer een aantal zeer mooie 
evenementen op het programma. Nee, we gaan niet 
s�l zi�en, in tegendeel, we gaan er weer tegen aan.

Van mijn kant uit wens ik u een heel fijne 
vakan�eperiode, of u nu weg gaat of niet. En als u 
nog vragen hee� over onze vereniging dan kunt u 
ons al�jd benaderen. Ook als u iets hee� en u wilt 
mij persoonlijk benaderen is dat al�jd mogelijk. Ik 
hoop dat ik u na de zomer bij de volgende 
nieuwsbrief opnieuw bij kan praten.   
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Je gaat natuurlijk al�jd een 
aantal keren met een ervaren 
hulpverlener op pad, dus 
schroom niet en meld je aan 
via . hulpverlening@knvehbo.nl

Lijkt het jou ook leuk om 
hulpverlener te worden bij 
deze mooie en gezellige 
evenementen meldt je dan 
aan, we kunnen nog wel een 
groot aantal hulpverleners 
gebruiken.

Wat nieuw is, is dat we dit jaar weer 3 

U hee� inmiddels de nota en uitnodigingsbrief 
gehad en zo u ziet hebben we geprobeerd u in 
dezelfde groep/periode als afgelopen seizoen in te 
delen.
Om kosten te sparen hebben we de groepen zo 
ingedeeld dat we ondanks dat we er 8 nieuwe 
cursisten bij hebben met hetzelfde aantal groepen 
uitkunnen.
Het dringende verzoek is om het ruilen (als u echt 
een keer niet kunt) tot een minimum te beperken, 
dat voorkomt dat er te grote groepen komen, wat 
voor u,  maar ook voor de docenten niet pre�g 
werken is.

Van de cursus coördinator
Herhalingslessen:

Hulpverlening
De afgelopen maanden is de hulpverlenersgroep 
heel druk geweest door ons in te ze�en bij:
Koningsdag, 4 en 5 mei,  Av Pec , Gardenista , 
Special Heroes, Schoolvoetbal, SVI, Asrendorp loop 
en Bierfes�val, Bo�errace, Fietsevenement sta�on, 
WKC Zwolle Zuid Fiets event.

Indië herdenking
Jeugdland
Stadsfes�val
NK tafeltennis

En de volgende evenementen staan nog gepland
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herhalingsavonden hebben i.p.v. 2 en voor de dag 
groepen is het aantal cursusuren uitgebreid. Aan het 
eind van het seizoen hebben nog een themadag/-
avond. In de 2 afgelopen seizoenen hebben we 
enige coulance getoond als er eens een les werd 
gemist of e-learning en vragenlijst niet geheel waren 
ingevuld, dat kan vanaf nu niet meer. Wie niet het 
vereiste aantal lessen hee� gevolgd en op de les 
niet hee� laten zien competent te zijn is in principe 
het diploma kwijt en dan rest haar/hem niets 
anders dan een competen�etoets te doen bij het 
Oranje Kruis

- Vanaf volgend jaar worden er geen 
acceptgiro's en cursusuitnodigingen meer 
per post verstuurd. U krijgt dus alles per mail 
en dat scheelt ruim 200,00 euro op 
jaarbasis.

Ondanks dat we 
het afgelopen jaar 
mede door de vele 
inze�en bij 
evenementen van 
onze hulpverleners-
groep en het weer 
doorgaan van het 
BFO een posi�ef 
financieel eind-
resultaat hebben, 
zullen we er toch 
over na moeten denken wat we de komende twee 
jaar kunnen doen om nog meer op de kosten te 
besparen. Zeker noodzakelijk met jaarlijks 
oplopende kosten van de zaalhuur voor zowel de 
cursus als vergaderingen en ander bijeenkomsten.

Daarnaast zullen we de leden vragen, �jdens de 
ledenvergadering, het bestuur een mandaat te 
verstrekken, dat mocht aan het einde van dit 
boekjaar blijken dat we toch nog een tekort hebben, 
de contribu�e met maximaal 5,00 euro (of minder) 
te mogen verhogen.
Wie ideeën hee� mag zich bij de penningmeester 
melden. ( )penningmeester@knvehbo.nl

Hopelijk redden we het weer door 2 groepen per 
avond te laten oefenen om voor een eventuele 
coronagolf de herhalingslessen klaar te hebben.

Van de penningmeester

- De postbus wordt opgeheven dit bespaard 
240,00 euro op jaarbasis.

Inmiddels hee� het bestuur besloten dat:
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Je bent van harte welkom.

Algemene ledenvergadering
Op dinsdagavond 1 november 2022 om 19.30 uur 
zullen we de algemene ledenvergadering houden in 
De Bolder, Dobbe 29 te Zwolle.

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. 

Mail naar: 
info@knvehbo.nl

Interesse? 

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

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

Wij zijn bereikbaar
Via het e-mailadres  zijn wij al�jd info@knvehbo.nl
bereikbaar voor algemene informa�e.

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

Ron Eikenaar� � Secretaris

cursus@knvehbo.nl

Henk Noordman� Penningmeester en 
   ledenadministra�e
Jansje Visscher� Hulpverleningscoördinator/PR
Antoinet Wiersma� Cursuscoördinator 
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Bevrijdingsfes�val Overijssel (BFO) 

Na twee jaar mochten we op 5 mei jl. weer ac�ef 
zijn met 55 hulpverleners uit de regio om voor het 
BFO de EHBO taken te regelen. Het was dit jaar een 
gezellig en druk jaar voor de hulpverleners. Om de 
druk bij de posten weg te halen hebben we dit jaar 
in het Provinciehuis een blarenpost ingericht. Dit is 
zeer goed bevallen. Wie volgend jaar in deze post 
wil helpen, laat het ons weten via . bfo@knvehbo.nl

Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen weer 
oproepen om mee te doen aan de edi�e van 
komend jaar. Dus reserveer alvast 5 mei 2023 in je 
agenda om te komen helpen �jdens BFO 5 mei 
2023. 

5 mei 2022

Wij als bestuur van de KNVEHBO afd. Zwolle e.o. 
zullen er zeker weer staan. Tips zijn welkom op 
bfo@knvehbo.nl.
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KIJKEN HELPT NIET!

EHBO-DIPLOMA WEL!

VOOR ALLE EHBO OPLEIDINGEN:

KNVEHBO.NL  / INFO@KNVEHBO.NL
ZWOLLE
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