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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.  

 

Doordat de wereld is bevangen door het Coronavirus hebben wij als bestuur minder 

vergaderd, omdat het samenkomen erg lastig was en ook ter bescherming van 

onszelf. Tevens zijn de Landelijke vergadering en de Landelijke wedstrijden van 

EHBO Nederland verschoven naar een andere datum. Dit zal te zijner tijd aan ons 

bekend worden gemaakt.  

 

Onze dienstverlening begint weer langzaam op gang te komen.  We wachten af wat 

er na 1 september 2020 gaat gebeuren en hier zullen wij als vereniging ook op in 

gaan spelen.  

 

De leden die de les van 17 maart 2020 niet hebben kunnen volgen, krijgen deze 

herhalingsles dit jaar cadeau.   

 

Wij als bestuur en kaderinstructeurs hebben besloten om de lessen vanaf  

oktober 2020 te laten starten. Dit houdt in dat we nu wat later in het seizoen klaar 

zijn.  

 

Voor de eerste donderdag van de maand geldt voor de vaste groep dat zij zich niet 

hoeven op te geven voor de reanimatielessen.  

 

Tevens zitten wij met het probleem dat wij voor Markelo op dit moment nog geen 

locatie hebben, maar hier zijn wij als bestuur heel druk mee bezig en wij willen 

proberen te starten in oktober 2020 met onze herhalingslessen. Zodra er meer 

bekend is over de locatie stellen wij jullie hiervan in kennis.  

 

 

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 



  

2 

 

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  

 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. 
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 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.  

 

Uitleg lesrooster 

 

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

volgt van hetzelfde blok. Dus per maand heb je één herhalingsles ongeveer. Het is 

niet de bedoeling dat iedereen op de eerste donderdagavond van de maand aansluit 

in Markelo. 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 “Elfstedentocht” op dinsdagavond 12 januari 2021. Deze les is voor iedereen, 

graag opgeven vóór 08 januari 2021. 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 uur. Deze oefening 

zal worden gegeven in de sporthal.  

 

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

les is van 19.30 uur tot ± 21.30 uur. 

 

De lezing zal worden gehouden op dinsdagavond 08 december 2020 bij 

zalencentrum Beltman, Goorseweg 22a in Diepenheim. De lezing zal worden 

gehouden door osteopathie Markelo dhr. W. Steenberg.  

 

 

E.H.B.O. tassen 

Tijdens de jaarvergadering in 2019 is er de vraag gesteld of 

er misschien nieuwe tassen konden komen. Het bestuur 

heeft een enquête uitgedaan, waar maar een aantal leden 

op hebben geantwoord. Tevens hebben er maar een aantal 

leden gereageerd op een tassenavond om te kijken welke 

tassen er misschien geschikt waren. Tevens heeft het 

bestuur een lid uitgenodigd om te komen met de tas die hij 

wel geschikt vond. Tijdens de landelijke vergadering van 

EHBO Nederland heeft het bestuur ook gekeken naar tassen 

en tijdens de studiedag heeft ons kader gekeken naar 

nieuwe tassen. Helaas had dit geen draagkracht en nieuwe tassen waren erg prijzig 
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en tevens niet makkelijk om schoon te houden en te maken. Vandaar dat het besluit 

is genomen om hier niet mee verder te gaan.  

 

 

Overlijden 

 

Op maandag 24 februari 2020 is Erwin Woelders 

getroffen door een zwaar herseninfarct. Erwin is helaas 

op woensdag 26 februari 2020 hieraan overleden. Op 

zondagavond 01 maart 2020 hebben we samen afscheid 

genomen van Erwin. Erwin woonde aan de Driebelterweg 

waar hij samen met zijn ouders het Fins park de 

Herikerberg runde. Erwin was binnen onze vereniging een 

rustig persoon. Erwin is binnen onze vereniging 

voorzitter, tweede voorzitter geweest. Heeft heel wat jaren de ledenadministratie 

gedaan, zat in de werkgroep. Ging mee naar allerlei overleggen en was binnen onze 

vereniging het “manisje van alles”. Bij Erwin kon je altijd terecht. Erwin was de 

rustheid zelve. We wensen Erwin zijn ouders heel veel sterkte met het verlies van 

hun zoon. Erwin is op 4 mei 1968 geboren in Dalen. Daar heeft hij heel wat jaren 

gewoond. Erwin heeft op heel wat vakantieparken gewerkt, voordat hij met zijn 

ouders naar Markelo kwam.  

 

 

Veernhof 

 

Op vrijdag 10 juli 2020 is ’n Veernhof verkocht aan fysiotherapie Oling.  

Een gedeelte van ‘n Veernhof zal ook verhuurd worden aan Smallsteps. 

Voordat zij er in kunnen zal er een verbouwing plaats vinden. Dat zal zo snel 

mogelijk na de bouwvak starten ’n Veernhof. Dus voor de periode van  

1 oktober tot 1 januari zijn wij driftig op zoek naar een tijdelijk onderkomen. 

Wat er na januari 2021 gaat gebeuren is nog een vraagteken. Er is één gesprek 

geweest met de eigenaar en er zullen nog diverse gesprekken volgen ook met 

Smallsteps erbij. Het huidige gesprek verliep naar wens en er was duidelijk begrip 

voor onze wensen. Of die gerealiseerd kunnen worden moeten we nog nader 

bespreken. Zodra wij meer weten, zullen we u daarover informeren. 

 

Email 

 

Wij als bestuur zouden het erg prettig vinden dat wij van iedereen die dat in zijn 

bezit heeft een emailadres mogen ontvangen. De laatste maanden hebben wij een 

paar keer een email verstuurd en dan is het voor ons als bestuur haast niet te doen 

om ook nog deze mededelingen te gaan bezorgen bij leden waarvan wij geen email 

hebben mogen ontvangen. Wil je bepaalde documenten toch op papier ontvangen, 

dan kun je contact opnemen met onze secretaresse.  

 

Donateurs 

 

Tijdens onze bestuursvergadering in juni is besloten om te wachten met het 

donateursgeld ophalen na 1 september 2020. Dan zal er met de mensen die 

donateursgeld ophalen eerst worden overlegd of zij dit zien zitten.  
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Nieuwelingen 

 

Op woensdagavond 05 februari 2020 hebben er 6 cursisten een Eerste Hulp Examen 

gevolgd. Zij hebben dit allemaal met goed vervolg afgesloten. Tijdens de 

jaarvergadering zal hier aandacht aan worden besteed. De geslaagde kandidaten 

hebben inmiddels hun diploma mogen ontvangen. In verband met het COVID-19 

virus hebben wij de diploma’s bij de geslaagden in de brievenbus bezorgd. Op de 

foto staan van Links naar rechts: 

Carola Peetoom (Lotus), Wijnand 

Pijnappel (Lotus),  Marijke 

Hollander Freddie Wolff (Lotus), 

Brenda Zendman, Martin 

Onderdelinden, Suzanne 

Onderdelinden, Annie Veltkamp 

(bestuur).  

Onderste rij zittend: Diki 

Hollander (Lotus), Hettie 

Hollander (kaderinstructeur), 

Jolanda Sligman en Femke 

Wuestman. Op deze foto 

ontbreekt Evelyn Wrigley 

(lesassistent).  

 

Wij wensen hen veel succes met 

hun diploma en hopen hen als leden te mogen begroeten binnen onze vereniging.  

 

 

Digitale pasjes 

 

Met ingang van 01 januari 2021 zijn de fysieke pasjes ook digitaal beschikbaar. 
Goed nieuws! Een digitaal pasje is op elk moment overal beschikbaa r 
(bijvoorbeeld via de telefoon) en laat een kleinere ecologische voetafdruk achter 
op aarde. Wij als vereniging hebben besloten om beide aan te vragen. Dit houdt 
in dat u deze digitaal ontvangt en als pasje. Wij zullen deze in eerste instantie 
uitdraaien op wit hard papier.  
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Overzicht bestuursleden 

 

    Voorzitter:  

    Gerrit Wiggers 

  Diepenheimseweg 106 

  7475 MN 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 

 

   

     

VACANT   Penningmeester  

 

  

 

      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 (gast) 

 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 weer als een gewone lesavond inplannen dus van 

19.30uur tot ± 21.30 uur. Tijdens deze avond zal er een theorie ronde zijn en een 

praktijkgedeelte.  

 

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: 

 

  Woensdagmorgen  14 oktober 2020  

van 09.30 uuur tot 12.30 uur  

A t/m  H Woensdagavond 14 oktober 2020  

van 19.30 uur tot 21.30 uur  

Donderdagavond 15 oktober 2020  

van 19.30 uur tot 21.30 uur WoZoCo Diepenheim 

I t/m R  Maandagavond 26 oktober 2020  

van 19.30 uur tot 21.30 uur  

S t/m Z        Dinsdagavond 10 november 2020  

van 19.30 uur tot 21.30 uur  

Donderdagavond 03 december 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur 

(opgave)               

    

 

Waar de herhalingslessen in Markelo gegeven worden is op dit moment nog zeer 

onduidelijk, zodra hier meer over bekend is zullen wij jullie in kennis stellen.  

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 2 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.  

 

  

mailto:hettie.diki.hollander@gmail.com


 

  

 

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 


