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Nieuwsbrief

Hoofddorp, mei 2017

Van de voorzitter

Beste leden,
Het seizoen is alweer voorbij. Iedereen heeft het overleefd met het inschrijven. Toch best een
ingrijpende verandering. Het ging eigenlijk best goed. Natuurlijk niet vlekkeloos, maar echt heel grote
problemen hebben zich niet voorgedaan. Soms was het een kwestie van goed kiezen en soms bleken
er toch nog fouten in te zitten. Met zijn allen zijn we er gelukkig wel uitgekomen. Mocht je toch nog
tegen problemen aanlopen, zoek dan contact met de webmaster Erik v.d. Horst. Hij is altijd bereid te
helpen.
De lessen zijn goed gelopen. Ik denk geen bericht goed bericht, maar laat je horen als er iets is.
We doen ons best om de kwaliteit hoog te houden, tja soms lukt dat niet altijd. De lezing bijvoorbeeld,
daar had ik zelf meer van verwacht. Ik vond het heel fijn dat er onlangs iemand naar mij toe kwam en
zei: “ik weet misschien iemand die ...”. Hartstikke leuk natuurlijk en graag.
Verder willen wij ook van jullie graag terug horen wat jullie vinden en zouden willen. En daar is mij
het een en ander ter ore gekomen. Niet 6 avonden herhalingslessen, maar 2 dagdelen (zaterdagen)
en nog wat van die dingen. Om weer eens goed stil te staan bij jullie wensen, willen we graag een
evaluatie houden. Ik hoop dat jullie de moeite willen nemen deze in te vullen, want naar mijn idee ben
je nooit klaar met verbeteren. Ik zie uit naar jullie reacties.
Carolien
voorzitter@ehbo-hoofddorp.nl

Van de ledenadministratie

Als eerste een belangrijk bericht
de Ledenvergadering van 29 mei as. wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe seizoen
Hier zijn vast veel mensen blij mee. De exacte datum volgt zodra deze bekend is.
Als het goed is heb je een mail gekregen met daar in een link om een evaluatieformulier in te vullen.
Velen hebben dit al gedaan maar nog niet iedereen. Wij verzoeken jullie, mocht je het nog niet gedaan
hebben dit alsnog te doen. Jullie ideeën en reacties zijn altijd welkom. Mocht je niets ontvangen
hebben neem dan contact op met Erik: webmaster@ehbo-hoofddorp.nl .
Zoals eerder al gemeld ik ben zeer blij met het inschrijfsysteem. Helaas wordt er af en toe nog wel
dubbel ingeschreven. Dit kan voorkomen worden door wanneer je inlogt om in te schrijven eerst te
controleren of je misschien al hebt ingeschreven zo niet dan kan je inschrijven.
Wij proberen altijd om een zo goed mogelijk lesprogramma te maken waar eenieder mee uit de voeten
kan. Jammer genoeg lukt het niet altijd zoals bij de lezing.
Vervelend is dan wel dat je moet constateren dat mensen in de pauze naar huis gaan. De
consequenties hiervan zijn dan wel dat er dus niet meer aan het begin van de les gescand kan
worden. We zijn ook al weer druk bezig met het rooster voor het nieuwe seizoen.
Kijk op onze website voor het laatste nieuws, of Like ons op op Facebook en blijf zo op de hoogte!
mei 2017
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Voor een ieder of je nu weg gaat of thuisblijft een hele mooie zomer en tot in oktober.
Riekie
lednadministratie@ehbo-hoofddorp.nl

Van de coördinator jeugdteam

Ook dit seizoen zijn er weer diverse cursussen jeugd EHBO A gegeven op basisscholen.
In totaal hebben 240 kinderen examen gedaan, met goed gevolg!! Het aantal scholen waar jeugd
EHBO wordt aangeboden loopt helaas wat terug en tot mijn spijt heeft een trouw lid van het jeugdteam
besloten om te stoppen. Brigitte de Waart, heel hartelijk bedankt voor je tomeloze inzet en jarenlange
positieve bijdrage aan het jeugdteam en de jeugd EHBO!
Voor komend seizoen gaat het jeugdteam vol enthousiasme door met de EHBO lessen. Bent u
geïnteresseerd en heeft u, tijdens schooluren, een uurtje over: bij het jeugdteam bent u van harte
welkom!! Voor informatie kunt u mij mailen.
Rest mij u een goede zomer te wensen,
Groet Desiree
jeugd@ehbo-hoofddorp.nl

Van de penningmeester

Financieel gezien is het voor de vereniging steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. De
reden hiervan is dat de inkomsten van de vereniging steeds minder worden, terwijl de uitgaven geen
gelijke tred houden. Daarnaast moeten we blijven investeren in de oefenmaterialen voor de cursussen.
De inkomsten van vereniging zijn de contributies en de marges (het verschil tussen de opbrengsten en
de kosten) van de andere activiteiten. Deze activiteiten worden echter minder. Zo is er het afgelopen
jaar geen beginnerscursus gestart en blijft het nog altijd moeilijk om voldoende leden te vinden, die
deelnemen aan het posten. Ook de contributies lopen langzaam terug door het dalende ledenaantal.
Om deze negatieve spiraal te doorbreken doe ik een oproep aan alle leden om de vereniging te
helpen. Dit kan door in eigen kring de vereniging te promoten en anderen te stimuleren om een EHBO
cursus te gaan volgen of gediplomeerde EHBO’ers vragen om lid te worden van onze vereniging.
Daarnaast vraag ik u om ook 1 of 2 keer per jaar een keer te posten bij een evenement, zodat we
alle evenementen kunnen bemannen. Deze opbrengsten kunnen we namelijk goed gebruiken. Kijk
hiervoor op onze website en de berichten van de coördinator evenementen.
Als we er samen niet in slagen om meer inkomsten uit de andere activiteiten te halen, zal het bestuur
moeten besluiten om de contributie voor het volgend jaar te verhogen. Daarnaast zal het bestuur
verder moeten bezuinigen op de uitgaven. --
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