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Lessen seizoen 20202021
Gezien het feit dat het aantal besmettingen
met Corona niet afneemt, we nog minstens
twee weken in lockdown zitten én de
avondklok blijft gelden, tel daarbij op dat
onze leslocaties ook gesloten zijn, dan
kunnen wij niet anders besluiten dan dat de
lessen, die we in het voorjaar van 2021
wilden organiseren, geen doorgang kunnen
vinden.
In principe heeft het annuleren van de
lessen geen invloed op de geldigheid van
uw diploma.

Contributie
Het bestuur van de EHBO-vereniging heeft
besloten om volgend seizoen (2021-2022)
een aangepaste contributie te heffen.
Aangezien het seizoen 2020-2021 al
gefactureerd is en voor een groot deel ook al
betaald is door de leden, gaan we hier niet in
crediteren en terugstorten.
Om het voor de penningmeester
overzichtelijk en werkbaar te houden,
verzoeken wij iedereen die de contributie
dit seizoen nog niet betaald heeft, deze
z.s.m. te betalen.
Volgend seizoen gaan we dan een korting
van 50% toepassen op de contributie.
De contributieverhoging welke aan de orde is
geweest tijdens de afgelopen
ledenvergadering, schuiven we in dit geval
uiteraard ook een jaar door.

"Help ons helpen"
Hulpverlening
Ondanks dat de Corona momenteel veel
roet in het eten gooit en vrijwel alle
evenementen het afgelopen jaar zijn
geannuleerd, hopen we over een tijdje
toch weer los te kunnen in de
hulpverlening.
Mocht het u leuk lijken om ons hierbij te
helpen, stuur dan even een berichtje
naar
hulpverlening@ehboheerenveen.nl.
U wordt eerst ingezet met ervaren
EHBO-ers en u staat nooit alleen!
U beslist zelf welk evenement u wilt
helpen en eventueel ook op welke tijden.
De vergoeding hiervoor is € 4,50 per uur.
Een leuk zakcentje dus.
*******
Vanaf 1 april zal in Heerenveen een
GGD vaccinatielocatie geopend worden
aan de Uhlweg 1. Hier zijn, naast een
aanwezig GGD-arts, EHBO-ers nodig om
de mensen die een vaccinatie hebben
gekregen, een kwartier in de gaten te
houden op eventueel optredende
bijwerkingen.
EHBO Licomar coördineert dit en betaalt
een uurtarief van € 5,= uit. Mocht u
hierbij willen helpen of wilt u meer
informatie, stuur dan even een mail naar
hulpverlening@ehboheerenveen.nl

We hebben de vraag gekregen, nu de lessen
niet doorgaan, of er dan ook geen contributie
betaald hoeft te worden. Dit lukt helaas niet.
De vereniging heeft vaste lasten die wel
gewoon betaald moeten worden, zoals de
afdracht naar de KNV EHBO, de afdracht
naar het Oranje Kruis en de verlengingen
van de diploma’s. Daarnaast ook de wat
kleinere vaste kosten als het
boekhoudprogramma, de postbus, de
bankkosten, het mailprogramma, etc.

Diversen

Leslocatie
Nadat het Kantongerecht een woonfunctie
heeft gekregen, worden de meeste lessen
weer gehouden in wijkcentrum de
Kempenaer.
Het plannen van de lessen blijft hier echter
lastig; de lokalen zijn niet altijd beschikbaar
en soms wordt er in de hal of een lokaal een
bijeenkomst georganiseerd waar we bij de
lessen enige hinder ondervinden,
bijvoorbeeld zang. Daarnaast is de vloer niet
altijd schoon en is ons materiaal verdeeld
over drie etages, waarbij vooral het steile
trapje naar de kelder voor problemen zorgt
voor onze instructeurs als de
reanimatiepoppen nodig zijn.
Ons oog is gevallen op een locatie in
Tjalleberd; een nieuwe locatie met twee
grote, schone leslokalen waar al ons
materiaal in een ruimte naast het lokaal
opgeslagen kan worden. Het lokaal is
beschikbaar op de dagen waarop wij de
lessen willen verzorgen. Daarnaast is het
kostenplaatje aantrekkelijker dan de
Kempenaer. En er is een ruime
parkeergelegenheid voor het pand.

- We willen vanaf nu regelmatig een
nieuwsbrief via de mail rondsturen.
Hiervoor is het gratis programma van
LaPosta een geweldig hulpmiddel.
Makkelijk in opmaak, eenvoudig te
versturen. Mocht u zich nog niet hebben
aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kunt
u dat doen middels deze
link: https://laposta.nl/f/sspyiswqldnb
(Er volgt dan een bevestiging via de mail,
check eventueel hiervoor de spambox)
- Via het portal van het Oranje Kruis kunt
u zelf uw diploma downloaden. Hiervoor
dient een account aangemaakt te
worden op de site van het Oranje Kruis
(https://portal.hetoranjekruis.nl/).
Hiervoor heeft u uw diplomanummer
nodig. Mocht u hierbij hulp nodig hebben,
stuurt u dan even een berichtje naar
cursussen@ehboheerenveen.nl
- Mocht u verhuizen, een ander
mailadres of een ander telefoonnummer
krijgen, zou u dit willen doorgeven aan
de ledenadministratie op
ledenadministratie@ehboheerenveen.nl?

Voordat wij deze locatie echter vast gaan
leggen, zouden we graag van u willen weten
of u er bezwaar tegen zou hebben als de
lessen naar Tjalleberd verplaatst zouden
worden.
De groepsindelingen houden we uiteraard
intact. U kunt uw mening kenbaar maken
door voor 31 maart een berichtje te sturen
naar cursussen@ehboheerenveen.nl.
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