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Het bestuur 
Het is inmiddels december 2019.  
We hebben deze maand  nog een aantal 
evenementen op de agenda staan en we hopen dat 
we hiervoor genoeg dienstverleners kunnen 
vinden, zodat we het jaar goed gaan eindigen, 
zodat we allen kunnen genieten van een 
welverdiende winterstop. 
Voor januari en februari 2020 hebben we ook al 
weer het e.e.a. aan nieuwe evenementen op het 
programma staan.  
De herhalingslessen beginnen op 13 januari 2020. 
 
Namens het bestuur iedereen hartelijk dank voor 
de inzet voor 2019 en een heel gelukkig en gezond 
2020 gewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Voor de dienstverlening zoeken wij nog nieuwe 
mensen aangezien het aantal evenementen elk 
jaar meer wordt. Je kunt je hiervoor aanmelden bij 
Marianne Bohnert-Mulder via: 
dienstverlening@ehboalmelo.nl  
Voor de collecte zoeken wij een nieuwe 
coördinator, aangezien Margot Fietje hiermee wil 
stoppen. Wie interesse heeft graag aanmelden bij : 
cursus@ehboalmelo.nl 
Voor het onderhoud van het gebouw zoeken wij 
ook nog steeds een aantal vrijwilligers.  
Wie erg handig is, graag aanmelden bij : 
penningmeester@ehboalmelo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Website 
Sinds 19-02-2019 is onze website 
www.ehboalmelo.nl in een  
”nieuw jasje” gestoken en zult u alle updates m.b.t. 
herhalingslessen, diploma verlenging etc. op de 
website kunnen vinden.  
De website wordt regelmatig bijgewerkt, zodat u de 
correcte informatie hierop zult vinden. 
U kunt zich nu ook voor diverse herhalingslessen 
aanmelden of via: 

 de website online of via 

 cursus@ehboalmelo.nl 
 

 
Dienstverleners 
Door het merendeel van onze dienstverleners zijn 
in 2019 de volgende cursussen met goed gevolg 
afgesloten. 
Het zijn de : cursus ABCDE + SBAR 
en de   : cursus drank en drugs 
en de   : cursus sportblessures 
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en bedankt 
voor  jullie inzet voor het jaar 2019.  
 
N.B. vriendelijk doch zeer dringend verzoek om bij 
alle afzeggingen voor de aangemelde 
dienstverleningen je per mail af te zeggen via  
dienstverlening@ehboalmelo.nl (en NIET per app) ! 
 
 
Collecte 2019 en 2020: 
Onze jaarlijkse collecte vind plaats in week 16 
(van 13 t/m 18 april 2020). 
De opbrengst van de collecte 2019 is meegevallen 
nl. € 189,- meer opbrengst dan in 2018 (ondanks 
dat we minder collectanten hadden). 
We verwachten in 2020 aan collectegelden minder 
opbrengst te ontvangen aangezien we elk jaar 
minder collectanten hebben en Ruud Kort niet 
meer collecteert. Hij heeft ± 60 jaar lang 
gecollecteerd en ± € 15.000,- opgebracht voor de 
EHBO Almelo. Langs deze weg willen we Ruud 
alsnog hartelijk bedanken voor zijn vele jaren van 
enorme inzet voor de KNV EHBO Almelo 
 
Dringend verzoek aan alle dienstverleners (of aan 
haar of zijn familieleden, buren, kennissen etc.) om 
mensen te werven voor de collecte. Door minder 
collectanten zullen we genoodzaakt zijn in de 
toekomst meer contributie te moeten vragen ! 
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Eén keer per jaar….U staat zelf midden in het 
leven en u besteedt tijd, geld en moeite aan uw 
werk, vrije tijd en de mensen die belangrijk voor u 
zijn. Daarnaast heeft u ook oog voor de wereld om 
u heen en daarom  
wilt u graag actief een steentje bijdragen aan een 
organisatie waarvan u vindt dat ze goed werk 
verrichten en die een goed maatschappelijk doel 
dienen.Spreekt dit u aan? En kunt en wilt u één 
keer per jaar met onze collectebus lopen ? 
Het collecteren zelf kost maar heel weinig moeite !  
Om een collecte te kunnen organiseren hebben we 
collectanten nodig, dus uw hulp is hard nodig. 
Heeft u minimaal 1 middag/avond per jaar tijd om 
voor de EHBO Almelo te collecteren ? 
Meld u zich dan aan en neemt u contact op met : 
cursus@ehboalmelo.nl  
 
 
Herhalingslessen begin 2020 
Het schema van de herhalingslessen staat vermeld 
op onze website: www.ehboalmelo.nl 
Voor ALLE lessen dient u zich min. 2 weken voor 
aanvang van de les op te geven via de mail 
cursus@ehboalmelo.nl 
Zonder opgave voor de lessen kunt u NIET 
deelnemen aan deze lessen en wordt u niet 
toegelaten.  
Bij evt. verhindering (noodgeval/overmacht) uiterlijk 
op de dag van de herhalingsles bellen met Margot 
Fietje (tel. 06-21978463) 
 

 
 
 
Voorzitter  Dhr. M.Smit  

voorzitter@ehboalmelo.nl 
Secretariaat    Mw. J.M. Purperhart 
     secretaris@ehboalmelo.nl 

Tel. 0546-802683  
Penningmeester  Dhr G.H.M. Horst   
   penningmeester@ehboalmelo.nl 

Tel. 0546-827538 
Postadres  P/A Dhr. G.H.M. Horst 

De Ibis 11 
7609 ES Almelo 

  

Wist u dat …. ? 
Je via https://www.ehbo.nl/tips een handig 
geheugensteuntje voor alle hulpverleners kunt 
inzien (van A t/m Z) ? 
van Allergische reactie 
Alcoholvergiftiging 
Basisregels Eerste Hulp 
… 
… 
Verslikking 
Voorwerpen in het lichaam 
tot Wonden 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contributie 2019 
Er zijn nog steeds enkele  leden die de contributie 
over 2019 niet hebben betaald. Uw diploma wordt 
niet meer verlengd. en deelname aan de lessen in 
2020 zal worden geweigerd.  
 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering  
Deze zal worden gehouden woensdag 8 april 2020 
om 19.30 uur in ons clubgebouw Veldkampsweg 
28 te Almelo. 
 
Reacties op of copy voor de nieuwsbrief kunt u 
mailen naar: cursus@ehboalmelo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenadministratie  Dhr A.G.Staal  
   leden@ehboalmelo.nl 

Joke Smitstraat 79  
7607 SK Almelo 
Tel.0546-812250   

Dienstverlening  Mw. M. Bohnert 
   ehboalmelo@gmail.com 
Cursuscoördinator  Mw. M. Fietje 

cursus@ehboalmelo.nl 

Jaar 2020 Maandagavond Onderwerpen 27e druk

19:00 - 21:00

Les 1 13 januari Eerste hulp: de eerste schakel in de hulpverleningsketen blz. 14 t/m 36

Feja Schonewille Verleen verantwoorde eerste hulp

Les 2 20 januari Bewusteloos en normale ademhaling blz. 48 t/m 62

Feja Schonewille Levensbedreigende letsels en ziekten met gevolgen voor 

de ademhaling

Les 3 27 januari Letsels met gevolgen voor de circulatie blz. 63 t/m 84

Feja Schonewille Ziekten  met gevolgen voor de circulatie

Letsels en ziekten met gevolgen voor het bewustzijn

Les 4 3 februari Overige letsels en ziekten blz. 85 t/m 120

Feja Schonewille Letsels aan oog, oor, neus en mond

Steken en beten

Ziekteklachten en kinderziekten

Les 5 10 februari Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Les 6 24 februari Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Les 7 2 maart Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Les 8 9 maart Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen
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