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Bij deze ontvangt u onze nieuwe nieuwsader. In het afgelopen jaar zijn er 

verschillende dingen gebeurd. We willen u door middel van deze nieuwsader daarvan 

op de hoogte brengen. Tevens vindt u bij deze nieuwsader het nieuwe lesrooster 

voor volgend seizoen. De les levensreddende handelingen zal dit jaar een gewone 

herhalingsles zijn. Veel leesplezier en we hopen u weer te zien tijdens onze lessen 

of tijdens de dienstverlening.  

 

 

Vacatures 

 

Penningmeester 

Coördinator dienstverlening Diepenheim 

Coördinator dienstverlening Markelo met ingang van 2021 

Bestuursleden 

 

Voor het penningmeesterschap zijn we nog dringend op zoek naar iemand die dit 

wil overnemen. Wat houdt de functie penningmeesterschap in: De penningmeester is 

lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het financieel-administratief beleid van 

de vereniging.  

 

 Maakt facturen en verzendt deze ook  

 Verzorgt de incasso en stuurt op tijd een betalingsherinnering 

 Fiatteert facturen en declaraties voor betaling  

 Verzorgt de betalingen 

 Verzorgt de boekhouding 

 Stelt de jaarrekening en financieel jaarverslag op voor vaststelling door het 

bestuur 

 Legt de door het bestuur vastgestelde jaarrekening en financieel jaarverslag 

voor aan de kascommissie ter beoordeling  

 Legt de jaarrekening en het financieel jaarverslag voor aan de ALV ter 

goedkeuring (voorjaarsvergadering van een vereniging) 

 Regelt subsidie – aanvraag bij de gemeente  

LET OP!!!! 

 

EERSTE DONDERDAGAVOND VAN DE MAAND IS EEN 

HERHALINGSLES ALS JE GEEN ENKELE ANDERE AVOND OF 

MORGEN KUNT BEN JE HIER VAN HARTE WELKOM, ALLEEN 

WEL DOORGEVEN AAN SECRETARIAAT DAT JE DEZE LES 

WILT BIJWONEN. DEZE LES WORDT GEGEVEN IN MARKELO 
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 Heeft contacten met banken, verzekeraars, subsidieverleners;  

 Regelt de financiën voor de donateurs 

 Zorgt dat de donateurskaarten bij de leden komen die rondbrengen 

 Zorgt dat donateursgeld wordt opgehaald 

 Zorgt dat kaders een declaratieformulier krijgen 

 Gaat mee naar vergaderingen van externe organisaties en woont de 

bestuursvergaderingen bij 

 

We zijn dringend op zoek naar iemand die dienstverlening Diepenheim wil 

overnemen. Wat houdt haar / zijn functie in. 

 

Gaat bij grote evenementen in contact met coördinator dienstverlening Markelo en 

neemt deel aan het bestuur.  

 

 Dienstverlening Diepenheim telefoneren met leden of zij nog EHBO diensten 

willen draaien 

 Bevestiging sturen met een nieuwe aanvraag naar verenigingen die EHBO 

hebben aangevraagd 

 Bijhouden hoeveel evenementen met hoeveel uren dienstverlening er gedraaid 

is in Diepenheim en doorgeven aan penningmeester 

 Hoeveel uren hebben onze leden dienst gedraaid in Diepenheim, aan het einde 

van het jaar doorgeven aan coördinator dienstverlening Markelo. 

 Opdracht geven aan persoon van materiaalbeheer om materiaal naar 

evenementen te brengen en op te halen (ook jassen) 

 Contacten onderhouden met verenigingen in Diepenheim en evt. naar 

vergaderingen van verenigingen met coördinator dienstverlening Markelo of 

met een ander bestuurslid 

 Gaat mee naar beurzen en vergaderingen  

 Gaat indien mogelijk mee naar E.H.B.O. wedstrijden 

 Verstuurt facturen na afloop van de evenementen 

 

Tevens zijn we nog op zoek naar iemand die de kaderopleiding wil gaan volgen en 

iemand die de lotus opleiding wil gaan volgen. Dus ken je iemand of wil jezelf een 

opleiding gaan volgen laat het weten aan het bestuur.  

 

 

Samenvatting enquête 

 

Naar aanleiding van de jaarvergadering is er een digitale enquête uitgezet naar de 

leden. Er hebben 17 leden gereageerd en hieronder vindt u een samenvatting. 

 

Bestuursleden: we zijn op zoek naar actieve leden die ons bestuur willen komen 

versterken. Hebt u hiervoor suggesties? 

 

Nee, op dit moment echt geen tijd voor. Eind oktober mogen jullie mij benaderen 

hiervoor. Invallen als Lotus vind ik goed / leuk Ben geen administratie persoon. 

Misschien toch iemand die ook vrijwilligheidwerk wil doen bv op administratie en 

verder geen EHBO er wil zijn. Is ook goed. Betaald werk? Nou Hettie en Diki zijn 
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altijd in vrije tijd bezig, Dan mogen hun ook een kleine bijdrage als je bv twee 

functie hebben. En hoop dat de envelop ook zó bedoeld was, niet dat de andere 

dames, hr niet wat doen, als dit niet verkeerd overkomt. Oproep plaatsen in o.a. 

Maarkels Nieuws en DeepsNieuws. Jammer maar helaas nu nog te weinig tijd sorry. 

als een penningmeester niet lukt binnen de vereniging iemand van buiten die 

verstand heeft van cijfers. Nee. Mensen die te fanatiek zijn kunnen een belemmering 

voor anderen zijn. 

 

Er was een vraag over de huidige EHBO tassen. Wat vindt u van de 

inzetbaarheid van deze tassen? 

 

Wanneer u ontevreden bent over de huidige tas, kunt u dan aangeven wat een 

alternatief zou kunnen zijn? 

 

Moeilijk openen geen logische indeling. Grotere tas met meer opberg 

mogelijkheden. Iets meer vakjes, overzichtelijker. Maar de vette watten zijn er uit en 

dat scheelt ook veel. Zitten wel zeer veel spullen in misschien minder dingen. koffer 

met afsluitplaat. Er kan weinig bij in, gaat moeilijk dicht dan zit er teveel in. 

misschien een rugzak wat makkelijker is om mee te nemen. Rugzak, tijdens de 

paardensport! rennen met deze dingen is niet te doen en ze zijn niet overzichtelijk 

qua indeling. 

 

Wat vond u van de inhoud van de jaarvergadering? 

 

Prima. Goed. Goed. Goed. De voorzitter heeft ervaring en is ook geen EHBO en dat 

werkt toch ook. Miste een leuke afwisseling / spel o.i.d. Tevreden. Goed. Goed en 

binnen de tijd. prima, in goede banen geleid en daarmee afdwalingen en onnodige 

discussies voorkomen. Zoals het hoort. Goed. Prima goed verwoordt. goed en 

duidelijk. Op zich goed, alleen jammer dat een persoon boos naar huis is gegaan en 

dit niet kenbaar heeft gemaakt. was wel goed.?.  
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Hoe waardeerde u de jaarvergadering in zijn geheel? 

 

Kun u bovenstaande keuze kort toelichten? 

Alles was goed uitgelegd en verzorgd. Goede informatie. Uitleg over de gang van 

zaken was duidelijk. Iedereen kon zijn mening geven. En met de tassen is nu goed 

opgepakt. De voorzitter is ook geen EHBO er en kan ons ook heel goed bij staan . 

Dat kan bv de penningmeester ,iemand van buiten af ook. Hapje en een drankje is 

ook even een waardering. Kerst pakket erg tof, leuk, misschien een lekker maker 

voor die geen dienst draaien. Ik vond hem zeer negatief waardoor ik de nachten 

daarna slecht kon slapen. Ik voelde mij erg aangesproken terwijl ik op het moment 

meer dan genoeg aan mezelf heb. Was de eerste keer, kwam professioneel over. Er 

is weinig inbreng van uit de zaal. De leden hadden ruim inspraak en worden overal 

bij betrokken. Alles wat op een vergadering hoort komt aan bod. Goed geleide 

vergadering . goede inhoud. 

 

Wat zou je aan de dienstverlening willen veranderen? 

 

Geen mening. Misschien meer punten voor als je een dienst draait . Maar als je dan 

niet aan de punten komt bv wegens omstandigheden ,wordt er ook wel een mouw 

aan gepast! ??? Moeilijk te beantwoorden, misschien in overleg met de gemeente iets 

veranderen? Ik kom net kijken.... Geen idee. Ik zou het niet weten, wel 2 pers van 

het zelfde niveau anders evt een derde erbij. Om ieder lid verplicht een dienst te 

laten draaien. iedereen 2? dienstverlening per jaar. Dat er meer personen dienst 

gaan draaien. Wanneer ik een dienst draai zou ik wel graag willen weten met wie ik 

de dienst doe. 

 

Hoe sta jij tegenover het verlenen van dienst? 

 

Ik doe geen diensten. Positief graag op de site van de vereniging een pagina met 

diensten waarop je kunt aanmelden. Gezellig, leerzaam, je leert elkaar ook beter 

kennen. Wie wie is . Ivm mijn werk kan ik soms op korte termijn wat toe zeggen, dat 

vind ik soms wel vervelend. En soms wil ik gewoon vrij zijn, maar dan kun je dat ook 

wel aangeven. Op zich goed. De laatste tijd / nu genoeg zelf aan mijn hoofd gehad 

met o.a. zeer weinig energie waardoor ik voor mijzelf moet kiezen. Goed. Heb dit 

tijdens mijn arbeidsverleden veel gedaan, wil er nu op vrijwillige basis blijven doen. 

Goed, ik draai vaak diensten. De vereniging moet toch zeker voor Markelo behouden 

blijven. Ik deed het graag. Een aantal diensten draaien per jaar vind ik wel verplicht. 

Ervaring opdoen en je mede-EHBO-ers beter leren vind ik belangrijk. Het is nu 

eenmaal nodig, maar het zou prettig zijn als de verenigingen zelf ook mensen 

zouden laten opleiden die dan ook kunnen helpen met de evenementen omdat ze 

vaak toch al aanwezig zijn. Moet elke dag thuis staan voor de dienstverlening maar 
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wil in noodgeval wel een keer dienst doen. Hulpverleners moeten er zijn anders kan 

een evenement niet door gaan. goed je bent EHBO er. Je bent bij een vereniging en 

je weet dat het wenselijk is, alleen jammer dat zoveel diensten verplicht worden, wat 

niet altijd noodzakelijk is. positief, maar aanvullend. 

 

 

Wedstrijdploeg 

 

Dit jaar hebben we een wedstrijdploeg. Deze ploeg bestaat uit Anita Olde Daalhuis, 

Evelyn Wrigley en Anne Mensink. Heeft u zin en tijd meldt u dan aan voor de 

wedstrijdploeg. We zijn dringend op zoek naar mensen. We hebben één wedstrijd 

per jaar. Dit komt omdat we niet meer in de regio/het district zitten. We zijn nog 

aan het kijken of het mogelijk is om elders nog aan een EHBO wedstrijd deel te 

nemen. In 2020 zijn de landelijke EHBO wedstrijden op zaterdag 09 mei 2020 in 

Ede. 

 

Verslag wedstrijd op zaterdag 25 mei 2019 in Ouddorp 

 

Op zaterdagmorgen 25 mei 2019 zijn we om 07.00 uur vertrokken naar Ouddorp. 

Hier zijn drie bestuursleden naar de landelijke vergadering gegaan. De rest heeft 

gekeken naar nieuwe tassen en diverse materialen. Er stond namelijk een stand van 

Medicall Life. Om 13.00 uur moesten we ons melden bij de wedstrijdcommissie. Om 

13.30 uur startten de wedstrijden. Het thema van de wedstrijd was “In het heetst van 

de strijd”. De wedstrijden werden in een sporthal gehouden. In elke box was ook een 

kind als slachtoffer, die deelnam aan circus Rotjeknor. De naam van onze groep 

tijdens de wedstrijd Vissershoek uit de poule Dorp. We begonnen in box 2.  

Hier zat een slachtoffer met een beginnende beroerte, het slachtoffer kon nog 

praten lopen, maar dit ging steeds verder achteruit en het kon de arm nog iets 

optillen. De mond-spraak-arm test is gedaan, er is 112 gebeld en we moesten 

opletten dat het slachtoffer niet om ging vallen. Tevens had dit slachtoffer een 

verstuikte enkel. Dit heeft men 10 – 20 minuten gekoeld. Daarna moest men een 

steunverband gaan aanleggen. het oor, het was erg misselijk en niet-alert. Het 

jongetje met een klein wondje aan de vinger gaan behandelen. Dit moest worden 

schoongespoeld, rondom eventueel met huidontsmettingsmiddel, steriel. worden 

afgedekt met een niet-verklevend kompres. Daarna gingen we naar box 3 waar weer 

twee slachtoffers op ons stonden te wachten. Er liep een slachtoffer met een open 

onderarmbreuk deze moest worden afgedekt met een niet verklevend kompres en 

daarna vierkant afplakken met kleefpleister. Eerst de bovenkant, dan de onderkant 

en dan de beide zijkanten. Hiervoor moest de ploeg 112 bellen, omdat een open 

botbreuk meer kans op infectiegevaar heeft. Tevens zat er een meisje op de grond 

met een hersenvliesontsteking. Ze voelde zich plotseling erg ziek, had hoge koorts, 

misselijk en moest braken, was dus misselijk en wilde niet drinken. Ze klaagde over 

hoofdpijn en als je vroeg til een been op dan gaf ze pijn aan, ze zat in een 

driepuntshouding, kon het hoofd heen en weer bewegen, maar gaf dan veel pijn aan 

en met pijn kon het kind de kin op de borst leggen. Ze was alert en ze had nog geen 

vlekjes dus hier mag de huisartsenpost voor worden gebeld.  

Op naar box 4, hier stond een vrouw op het klimrek en zij had een paniekaanval, ze 

durfde absoluut niet meer naar beneden. Het was belangrijk dat je mevr ging 

geruststellen en haar zo naar beneden kreeg. Wel opletten voor gevaar. Zelf 

mochten we niet naar boven om mevr te helpen. Hier was het erg belangrijk dat je 
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rustig bleef. Het kind in deze box had een flinke snijwond aan de onderarm, hier 

mochten hechtstrips op. Belangrijk was dat je de huis goed naar elkaar trok. Daarna 

ga je de wond rondom schoonmaken, vervolgens ga je de wond steriel afdekken.  

Nog een box en dan hebben we pauze. In box 5 hing een mevrouw in de ringen met 

een ontwrichte schouder. Je mocht haar niet aanraken, want dan begon ze heel hard 

te schreeuwen.  

Het meisje in deze box had erge kiespijn, hiervoor hebben we de tandarts gebeld en 

zijn gaan koelen. Hier mochten ze een paracetamol voor geven, wat ze gelukkig niet 

hadden gedaan.  

Even op adem komen, een pauze van 12 minuten. Met frisse moed gaan we naar box 

6. Hier lag een bewusteloos slachtoffer met een epileptische aanval, deze hebben we 

in de stabiele zijligging gelegd, iedere minuut de ademhaling gecontroleerd en 112 

gebeld. Tevens hebben ze het slachtoffer gecontroleerd op andere wonden. Het 

andere slachtoffer had borstletsel, mogelijk gebroken of gekneusde ribben. Het was 

de bedoeling dat je het slachtoffer in een halfzittende houding ging brengen, of de 

houding die het slachtoffer het prettigst vindt. Hiervoor ga je 112 bellen.  

Op naar de laatste box. Boxnummer 1, hier zat een slachtoffer op de grond met een 

hevig bloedende wond op het hoofd. Het had een blauwe plek achter beide oren, het 

slachtoffer was misselijk en niet-alert. Hier moest je de huisarts/huisartsenpost voor 

bellen. Als je 112 ging bellen kreeg je de helft van de punten. Het andere slachtoffer 

had een flink bloedende wond op het scheenbeen, deze moest afgedrukt worden en 

daarna afgeplakt worden.  

 

Uitleg lesrooster 

 

Elk blok bestaat uit vijf lessen. Het is de bedoeling dat je een avond of een ochtend 

volgt van hetzelfde blok. Waarom hebben we nu vier avonden, omdat er een hele 

groep bij in is komen stromen en deze groep willen we nog niet uit elkaar halen. De 

eerste donderdagavond hebben zij les in Markelo. Het is niet de bedoeling dat 

iedereen bij deze groep aansluit. Mocht je echt niet kunnen op één van de andere 

avonden of de ochtend, dan mag je naar deze lesavond, dit wel even aangeven bij de 

secretaresse.  

 

De les “Oefening baart kunst” op dinsdagavond 17 september. Deze les is voor 

iedereen, graag opgeven vóór 14 september 2019. Het is voor deze les handig om 

makkelijke kleding en schoenen aan te trekken, maar GÉÉN E.H.B.O. kleding. De 

E.H.B.O. tas is men deze avond niet nodig. Deze les begint om 19.30 aan de 

Wilsonweg 6 in Diepenheim. Tijdens deze avond zullen de nieuwelingen hun 

diploma uitgereikt krijgen. Voor leden die per auto of per fiets komen graag 

parkeren op de parkeerplaats bij zalencentrum Beltman.  

 

De les levensreddende handelingen en verbandleer zijn verplicht om te volgen. Dit 

seizoen is het een gewone les dus geen inlooples.  

 

De les Pleisterplaats voor kinderen, zal in het teken staan van de problemen die je 

tegen kunt komen bij Eerste Hulp Aan Kinderen.  

 

De lezing zal worden gehouden op dinsdagavond 10 december 2019 bij 

zalencentrum Beltman, Goorseweg 22a in Diepenheim. De lezing zal worden 
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gegeven door osteopathiepraktijk Poppink uit Goor. Hier zal uitleg worden gegeven 

wat osteopathie inhoudt en hoe het toegepast kan worden. 

 

 

Bloeddruk meten bij de Plus 

 

 

Wederom een telefoontje van de coördinator van 

de dienstverlening, Hettie Hollander. Of ik nog 

een keer voor de EHBO een plekje vrij had in de 

agenda. Hoe zo dan vroeg ik haar? 

Nou ze had een aanvraag binnengekregen om 

ergens in Markelo bloeddruk van mensen die 

daar kwamen op te meten. Mijn eerste reactie: 

Hettie ik heb dit nog nooit gedaan en thuis 

hebben we dus ook niet zo’n meter.  

Hettie heeft mij gerust gesteld en ik heb de uitnodiging aangenomen. Eerst moest er 

natuurlijk nog wel een kleine uitleg gevolgd worden van ongeveer anderhalf uur. OK. 

Dat hebben we gedaan en het was reuze gezellig. Op die bijeenkomst hebben we 

ook te horen gekregen dat we bij de Plus in Markelo uitgenodigd waren. Henri 

Blankhorst had een uitnodiging ontvangen van de Nederlandse Hartstichting. Henri 

is erg lokaal bezig, dus dit was erg leuk van hem. 

Of hij kon regelen dat er in de week van het hart Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 

mei in zijn winkel mensen waren die bloeddruk konden meten. Hij dacht meteen aan 

onze EHBO vereniging Markelo-Diepenheim. Vandaar het telefoontje van Hettie 

Hollander. 

Het was erg gezellig bij de Plus en de mensen wilden best hun bloeddruk laten 

meten door ons. De meesten vonden het ook erg leuk dat onze vereniging dit deed. 

Zeker ook voor ons eigen naamsbekendheid.  

Sommige mensen wisten niet wat hun bloeddruk was. Voor anderen was de uitslag 

minder spannend. Of te wel, het lag in lijn der verwachting wat ze zelf dachten. 

Woensdag middag 29 mei zijn we door Henri 

en Rita Blankhorst van de Plus uitgezwaaid. 

Verder hebben we een erg gezellige week 

gehad. Hiervoor hartelijk dank. R.B. 

 

Week van het hart 

In de week van 27 mei tot en met 2 juni 

jl. was het De week van het hart. 

Een initiatief van de Hartstichting. In de 

media was hier ruimschoots aandacht voor. Ruim 3 miljoen Nederlands van 40 

jaar  

en ouder hebben een te hoge bloeddruk. Dat is 1 op de 3 Nederlanders. 

Ongeveer de helft hiervan weet niet dat ze een  

hoge of lage bloeddruk hebben. Dit is een risico voor hart- en vaatziekten. 

  

Plus Blankhorst had ons als EHBO-vereniging benaderd om op 27, 28 en 29 mei 

bloeddruk te meten bij klanten die daar belangstelling voor hebben. 

Vooraf waren er 2 dagen gepland waarop je bijgeschoold kon worden voor 

bloeddruk opmeten. 

https://imgo.rgcdn.nl/a58d73f1f6c44f3ea9c6437d5b538a5c/opener/Bloeddruk-meten-bij-de-PLUS-in-Markelo-Foto-RTV-Oost-Jaap-Even.jpg
https://imgo.rgcdn.nl/18547dc281734c7bbd1f8349ab783a22/opener/Bloeddruk-meten-bij-de-PLUS-in-Markelo-Foto-RTV-Oost-Jaap-Even.jpg
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Tijdens deze 3 dagen hebben ruim 240 mensen hun bloeddruk laten meten.  

  

Ik mocht woensdagochtend van 09.00 - 11.00 uur bloeddruk meten samen met 

Gonda. Onze jongste deelnemer was 19 jaar en de oudste 90 jaar. Het was leuk 

om aan dit goede initiatief een steentje bij te hebben mogen dragen. Wat mij 

betreft voor herhaling vatbaar. 

  

J.v.C.  
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Overzicht bestuursleden 

 

    Voorzitter:  

    Gerrit Wiggers 

  Diepenheimseweg 106 

  7475MN Markelo 

  Email:   gwwiggers@gmail.com 

  Tel: 0547-275124 

 

  

 Secretaresse, ledenadministratrie, cursusorganisator, 

 tijdelijk penningmeester 

 Hettie Hollander 

 Loosboersstraat 31 

 7475 BN Markelo 

 Email: hettie.diki.hollander@gmail.com 

  Tel: 0547 – 362351 

 

 

 

   

    Penningmeester 

VACANT   

 

  

 

      Dienstverlening Markelo en Diepenheim 

  Diki Hollander – Kevelham 

  Loosboersstraat 31 

       7475 BN Markelo 

       Email: hettie.diki.hollander@gmail.com 

         Tel: 0547 – 362351 

 

 

 

 

  Aanvullen tassen / Attenties Markelo:  

     Annie Veltkamp 

    Luttekeveldweg 2a 

     7475 RX Markelo 

     Email: hveltkamp@hotmail.com 

     Tel: 0547 - 361634        

 

 

   

 

  

https://maps.google.com/?q=Diepenheimseweg+106+7475MN+Markelo&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Diepenheimseweg+106+7475MN+Markelo&entry=gmail&source=g
mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com
mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com
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Kaderinstructeurs 

 

 

Kaderinstructeur 

Hettie Hollander 

Loosboersstraat 31 

7475 BN Markelo 

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com 

Tel: 0547 – 362351 

 

 

 

 

 Kaderinstructeur 

 Ronald Disberg 

 

  

 

 

 

 

  

mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com


 

  

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER   EERSTE HULP 

 

Naam    :……………………………………….............. 

Roepnaam   :…………………………………………………. 

Voorletters   :…………………………………………………. 

Adres en huisnummer :…………………………………………………. 

Postcode     :…………………………………………………. 

Woonplaats   :…………………………………………………. 

Geboortedatum  :…………………………….……..……………. 

Telefoonnummer thuis :…………………………………………………. 

Mobiel     :…………………………………………………. 

E-mailadres   :…………………………………………………. 

Banknummer   :…………………………………………………. 

Diplomanummer Oranje Kruis:………………………………………….. 

Diploma vanaf   :………………………………………………….   

Wil wel / geen diensten draaien 

Als u wel diensten wil draaien bij welke evenementen wilt U dan 

diensten draaien: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………… 



  

 

 Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het doorsturen 

van persoonsgegevens naar Het Oranje Kruis in verband met 

registratie 

 

 Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, 

verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in 

de ledenadministratie van de E.H.B.O. vereniging Markelo – 

Diepenheim  

 

 Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor gebruik van het 

beeldmateriaal waarop ik zichtbaar in beeld ben tijdens 

evenementen die georganiseerd worden door E.H.B.O. vereniging 

Markelo – Diepenheim en door derden 

 

 Is bereid om de contributie per automatische incasso te betalen 

en dit te laten doen vóór 1 april van het kalenderjaar 

 

 De contributie wordt al betaald per automatische incasso 

 

 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Contributie 

lidmaatschap is € 17,50. Na 1 april wordt dit met  

€ 2,50 verhoogd. De contributie is inclusief de kosten voor herhaling 

reanimatie en verlenging diploma na twee jaar. Dit mag overgemaakt 

worden naar Rabobank rekeningnummer  

NL47 RABO 03407.54.680.  

Het eerste jaar bedraagt de contributie € 25,00 euro als u de opleiding 

niet bij ons gevolgd heeft.  

 

 

Datum     :…………………………………………………. 

 

Handtekening   :…………………………………………………. 

 

 

Inleveren bij: Hettie Hollander 

   Loosboersstraat 31 

   7475 BN Markelo 

   Email: hettie.diki.hollander@gmail.com  

     (mag ook per scan) 

  

mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com


 

 

Beste leden, 

 

Dit jaar gaan we de reanimatieles op een andere manier indelen. Het is de bedoeling 

dat we gewoon een lesavond houden van twee uur, waarin we de theorie gaan 

behandelen en natuurlijk aan het werk gaan .  

 

Voor de avonden vinden wij het prettig dat u de avond gaat waarin u staat 

ingepland. Mocht u niet kunnen dan is er in overleg nog van alles mogelijk. 

De avonden zijn als volgt ingedeeld: 

 

Markelo:   

A t/m  H  Maandagavond 09 september 2019 19.30 uur tot ± 21.30 uur 

   Veernhof Markelo 

I t/m O  Dinsdagavond 29 oktober 2019 19.30 uur tot ± 21.30 uur   

   Veernhof Markelo 

   Woensdagmorgen 06 november 2019 09.30 uur tot ± 11.30 uur  

   Veernhof Markelo 

P t/m U  Woensdagavond 06 november 2019 19.30 uur tot ± 21.30   

   Veernhof Markelo 

U t/m Z  Donderdagavond 12 december 2019 19.30 uur tot ± 21.30 uur  

   Veernhof Markelo 

 

Diepenheim: Donderdagavond 28 november 2019 19.30 uur tot ± 21.30 uur  

   WoZoCo Diepenheim  

    

 

De lessen in Markelo worden gegeven in ’n Veernhof (ingang aan de rechterkant), 

Prinses Irenestraat 9 te Markelo. 

De les in Diepenheim wordt gegeven bij de WoZoCo, Marsmansland 4, 7478 AN 

Diepenheim. 

 

Bent u de voor u bestemde avond verhinderd? Neem dan contact op met de 

cursusorganisator Hettie Hollander, tel: 0547 – 362351 of per email: 

hettie.diki.hollander@gmail.com. 

De tijdsduur van deze herhalingsles is ongeveer 1 uur.  

 

Reanimatie is een verplicht onderdeel voor elke E.H.B.O.-er! 

 

Voor leden van onze vereniging zijn de kosten voor deze herhalingsles al in de 

contributie verwerkt. Voor niet-leden bedragen de kosten € 20,00 euro, dit is 

inclusief het nieuwe boekje en inschrijving Oranje Kruis.  

 

Weet u iemand die interesse heeft in een aparte reanimatie - AED – opleiding, dan 

kan deze persoon zich aanmelden bij Hettie Hollander. De cursus duurt 2 tot 3 

avonden, ligt aan de grootte van de groep. De kosten hiervoor bedragen € 50,00. 

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingen van de kosten.  
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Reanimatie en AED – herhalingen 

 

Voor het geldig houden van uw reanimatiediploma met AED bent u verplicht om  

1 x per jaar een herhalingsles te volgen.  

 

Denkt u er ook aan om uw diploma / verlengingskaart mee te nemen?  

 

Met vriendelijke groet, 

Cursusorganisator E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim 

Hettie Hollander 


