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Nieuwsbrief nr. 8

Zutphen, 19 september 2018
Beste leden,
De vakantieperiode is afgelopen. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze prachtige
zomer zodat men weer enthousiast aan het nieuwe EHBO seizoen kan beginnen.
Herhalingslessen:
De herhalingslessen worden, net als het afgelopen seizoen, in buurtcentrum Waterkracht
gehouden. We hebben dit jaar een echter wel ander leslokaal. De EHBO-lessen worden nu
gegeven in de IJsselzaal i.p.v. de Berkelzaal.
We hebben in de zomervakantie afscheid genomen van Jolanda, als kaderinstructeur. Het
komend seizoen worden de lessen weer door Jan Verbeek gegeven
De herhalingslessen worden weer op maandag en donderdag gegeven, ’s avonds 20.00 uur
tot 22.00 uur.
De data van de herhalingslessen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 8-10-2018
en
Maandag 29-10-2018
en
Maandag26-11-2018
en
Maandag 7-01-2019
en
Maandag 21-01-2019
en
Maandag 18-02-2019
en
Maandag 4-03-2019 afsluiting

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

11-10-2018
1-11-2018
29-11-2018
10-01-2019
24-01-2019
21-02-2019

Competentiedag
De competentiedag zal dit jaar niet in Waterkracht gehouden worden maar in het DWKgebouw aan de Leeuweriklaan.
De reden daarvoor is dat Waterkracht op zaterdag niet open is. Wanneer wij daar dan toch
gebruik willen maken van een ruimte moet het gebouw apart voor ons geopend worden en
moeten wij een veel hogere huurprijs betalen dan dat we op een avond doen.
De competentie dag wordt op zaterdag 16-03-2019 van 9.30 uur tot 16.00 uur.
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ALV
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op maandag 25-03-2019 naar alle
waarschijnlijkheid in de IJsselzaal van Waterkracht. De vergadering begint om 20.00 uur en
duurt tot uiterlijk 22.00 uur
EHBO cursus
Dit jaar organiseren we weer een opleiding voor het EHBO diploma.
Deze cursus wordt gegeven in het DWK gebouw aan de Leeuweriklaan 19 in Zutphen.
Hij wordt op gegeven op 4 zaterdagen in oktober en november t.w. 6 oktober, 13 oktober,
3 november en 10 november. Op de laatste cursusdag is het examen gepland
Er is nog plaats voor cursisten. Misschien kent een van jullie nog iemand die zijn EHBOdiploma wil halen. Wanneer een van de leden een cursist aanbrengt dan belonen wij dat met
een korting van 50% op de jaarcontributie.
Namen van aspirant-cursisten kunnen doorgegeven worden aan het bestuur of ze kunnen
gemaild worden naar secretariaat@ehbo-zutphen.nl.
Met een vriendelijke groet namens het bestuur
Joop van den Bosch

P.S. De volgende nieuwsbrief ontvangt iedereen in december van dit jaar.
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