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Beste leden,
Aan het eind van het verenigingsjaar ontvangen jullie deze nieuwsbrief met belangrijke
informatie voor het komende cursusjaar.
Al een paar jaar meldt onze penningmeester tijdens de algemene ledenvergadering dat onze
vereniging moeite heeft om het jaar met een positief saldo af te sluiten.
De grootste kostenpost zijn de vaste lasten van onze cursuslocatie deze staan helaas niet in
verhouding met onze inkomsten.
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we als bestuur voorgesteld om te gaan kijken of
er een andere cursuslocatie is.
En tot ons grote genoegen kunnen we vertellen dat onze zoektocht succes heeft gehad. Met
ingang van het nieuwe cursusjaar worden de herhalingslessen, de competentiedag en de
cursus jeugd EHBO gegeven worden in een zaal van buurtcentrum Waterkracht.
We hopen hiermee de kosten, die we als EHBO-vereniging hebben, drastisch te kunnen
verlagen.
Ook heeft dit ontmoetingscentrum een nieuwe frisse uitstraling die iedereen zeker zal
aanspreken.

Nieuwe locatie
Alle EHBO lessen worden gegeven in:

de Berkelzaal van buurtcentrum Waterkracht,
Ruijs de Beerenbrouckstraat 106,
7204 MN Zutphen
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Herhalingslessen.
De herhalingslessen zijn beginnen weer in oktober.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur
•

Module 1

9-10 12-10

•

Module 2

30-10

2-11

•

Module 3

27-11

30-12

•

Module 4

11-12

14-12

•

Module 5

8-01

•

Module 5

11-01

•

Module 6

5-02

(Deze cursusavond is tevens onze
nieuwjaarsbijeenkomst)

8-02

Opruimen oude lokatie
Op 17 juni a.s. gaan we in de oude locatie aan de slag om spullen op te ruimen en uit
zoeken. Er moeten immers spullen naar de nieuwe locatie gebracht worden om te gebruiken
tijdens de herhalingscursussen. We kunne daar vrijwilligers bij gebruiken dus heb je die
zaterdag niets te doen dan ben je van harte welkom om ons te komen helpen. Vanaf 10.00
uur gaan we aan de slag.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Joop van den Bosch
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