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E- PLASMA
Van het bestuur

De zomer zit er bijna op en het nieuwe seizoen staat op het
punt van beginnen. Het zal wel vreemd zijn dit seizoen voor
het eerst in ons nieuwe onderkomen aan de Zwarteweg.
Het o zo lang besproken nieuwe onderkomen wat dan toch
eindelijk daar is. Er is en wordt druk gewerkt om alles op tijd
klaar te hebben voor het nieuwe seizoen, maar daarover
meer verderop in deze Plasma.
Ondanks alle verhuisperikelen zijn de kaderinstructeurs ook
druk bezig geweest met de voorbereidingen van dit nieuwe
seizoen. En er is weer een mooi programma gemaakt. We
hebben dit jaar een tweetal diagnose locaties waar we voor
het eerst naar toegaan, met dank aan de leden die hiervoor
gezorgd hebben. Voor de lezing hebben de dit jaar een lezing
van de Diabetes vereniging en een lezing van Sjaak. Verderop
in de Plasma staan de onderwerpen die aan bod komen bij
Sjaak. Verder hopen we ook dit jaar weer een volledige
opleiding te verzorgen. Laten we er een mooi lesseizoen van
maken.

Het EHBO-seizoen begint voor ons op dinsdag 5 september
met de Extra algemene ledenvergadering waarbij het
uittreden van de KNV op de agenda staat, gevolgd door de
open inschrijving voor de herhalingslessen. En gelijk voor
iedereen de mogelijkheid om de nieuwe ruimte te
bewonderen.
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Als de inschrijvingen van de inschrijfavond zijn verwerkt dan
is inschrijving per mail ook weer mogelijk en wel vanaf 8
september.
Voor het volledige rooster zie elders in dit blad. Dan rest mij
nog u namens het bestuur een goed seizoen toe te wensen.
Michel Vreken
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Statutenwijziging / uittreding KNV EHBO
Zoals bekend is tijdens de jaarvergadering in februari gesproken over het uittreden van de vereniging uit de
KNV EHBO. Er is uitgebreid besproken wat de voor- en nadelen van een uittreding zijn. Gebleken is dat er
veel voordelen zijn als de vereniging als zelfstandige vereniging doorgaat, en dat er eigenlijk geen nadelen
zijn.
Tijdens die vergadering heeft het bestuur aan de leden voorgesteld ermee akkoord te gaan om de
uittreding voor te bereiden. Er is toen dus geen officieel besluit genomen om uit te treden.
De aanwezige leden hebben aangegeven ermee akkoord te gaan om de uittreding in gang te zetten. Voor
het uittreden is het noodzakelijk dat de statuten van de vereniging worden gewijzigd. Inmiddels is hiervoor
een ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt; de statuten worden geheel gewijzigd.
Op de jaarlijkse inschrijfavond wordt er een extra algemene ledenvergadering gehouden om de
statutenwijziging te bespreken en te stemmen. Er zal gestemd worden of de algemene ledenvergadering al
dan niet besluit tot het wijzigen van de statuten en daarmee uit kan treden uit de KNV EHBO.
Als de ledenvergadering daartoe besluit, zal de KNV EHBO nog om toestemming gevraagd moeten worden
(de huidige statuten schrijven dit voor).
Zodra de KNV EHBO akkoord gaat met de statutenwijziging, kan de akte van statutenwijziging
daadwerkelijk getekend worden bij de notaris. De wijziging zal ook aan de Kamer van Koophandel worden
doorgegeven.
Al met al een heel traject, maar het is de bedoeling om één en ander voor het eind van het kalenderjaar af
te ronden.
De officiële uitnodiging voor de extra algemene ledenvergadering volgt nog; met daarin ook uitleg over wat
de mogelijkheden zijn als u wel wilt stemmen, maar niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering.
We hopen op een goede opkomst!
Sigrid

Extra algemene ledenvergadering i.c.m. de open inschrijving.
Dinsdag 5 september 2017
• Zaal open om 19:30 uur
• 20:00 uur de extra algemene ledenvergadering
• ± 20:30 uur open inschrijving
• 21:30 einde
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Post mededeling
Ik heb voor alle posters een aantal leuke
mededelingen.
Afgelopen seizoen kreeg ik een hoop tips/ ideeën
te horen, die ik samen met het bestuur besproken
heb. Met trots mag ik jullie vertellen dat alle
posters een extra T-shirt krijgen. Deze is van dun
dry fit materiaal wat fijn is voor de warme dagen!
Op de extra algemene ledenvergadering van 5
september worden de T-shirts uitgereikt. Diegene
die bij de kindervakantieweek en/of op 2-3-4-5
september posten bij de feestweek krijgen hun
shirt eerder. Michel zal deze personen persoonlijk
een uitnodiging sturen om een afspraak te maken!
De volgende maten zijn beschikbaar: S, M, L, XL en
XXL.
Er werd door jullie vaak gemeld als jullie ergens
zaten dat er niets was om de EHBO-post kenbaar
te maken. Hiervoor hebben we nieuwe
spandoeken en vlaggen. In beide AED-tassen
(Kudelstaart en Aalsmeer) komt een vlag. Omdat
de huidige AED-tas hiervoor geen ruimte heeft,
hebben we ook nieuwe tassen voor de AED
besteld. Helaas zijn deze op dit moment niet
leverbaar, maar ze komen eraan.
Omdat alle spullen van het oude gebouw ingepakt
zitten om te verhuizen, kan ik helaas niet bij de
voorraad verbanden. Ik hoop op jullie begrip en als
je echt spullen nodig hebt, laat het dan even
weten, dan kunnen we kijken of we het uit de
caravan kunnen halen.
Gelukkig heb ik met al jullie inzet het rooster voor
de feestweek rond gekregen! Net als vorig jaar
krijgen we een vaste EHBO-post. Ik zal weer zorgen
dat deze is ingericht met alle nodige spullen.
Petra.
Koffie hulp gevraagd !!
Al vele jaren wordt de koffie gezet door onze koffie hulpen. Dankzij Rein, Ron en Jose hebben jullie op
de les avond in de pauze een lekker bakkie koffie. Om op elke avond koffie te kunnen blijven schenken
hebben we eigenlijk 1 of 2 personen extra nodig. Als je wil helpen, op 5 september tijdens de ALV en de
open inschrijving, zijn we het koffie rooster aan het vullen. Laat het ons dan weten.
Alvast bedankt namens het koffie team
3

E-Plasma

Uitgave 6, Augustus 2017

Verhuis perikelen
April 2017: de kogel was door de kerk, de
EHBO krijgt een nieuw onderkomen. Het
bestuur opgelucht. Er was duidelijkheid en
ruim voor de start van het nieuwe seizoen
dus geen gestress. Alle wensen en puntjes
met de gemeente besproken en ze
zouden vlot gaan beginnen. Want ze
wisten de deadline en ze zouden ruim op
tijd klaar zijn voor ons nieuwe seizoen. Er
werd gesproken over half juli, wat fijn is,
dat is voordat de meeste op vakantie zijn.

De instructeurs zijn na het seizoen gelijk
begonnen met het leeghalen van de kast
en het uitzoeken van de spullen. Nico (de
man van Linda) heeft de kast
gedemonteerd en klaar voor vervoer
gemaakt.

En toen was het wachten, het was al eind
juni en er was nog niets gebeurd. Na
intensief contact kregen we te horen dat
ze ergens eind juli gingen beginnen. En ze
ons verzekerden dat ze ruim op tijd klaar
zouden zijn. Hun definitie van op tijd klaar
is iets anders dan die van ons. Want de
planning is dat we omstreeks 26 augustus
erin mogen. Tot zover een relaxte
verhuizing.
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Nu ze begonnen zijn met de verbouwing gaan we wel goed zien hoe onze nieuwe ruimte er uit gaat zien.
Alles wordt geschilderd, er komen nieuwe plafondplaten in en een nieuwe vloer. Er moeten buiten ons
lokaal ook grote aanpassingen worden gedaan aan het gedeelte van onze buren, de Marokkaanse
gemeenschap. Maar het geheel krijgt allemaal gestaag vorm. We weten wel dat bij de start van ons
seizoen, de hoofdingang waarschijnlijk nog niet klaar is en we door onze zijingang het lokaal in moeten.
Maar dat is tijdelijk.

Ondertussen worden de andere spullen
ook ingepakt met hulp van de leden die
wilden helpen, en klaar gemaakt voor de
verhuizing. Op het moment dat jullie dit
lezen zullen we hopelijk bijna gaan
verhuizen. We hopen stiekem dat ze
toch eerder klaar zijn en we iets meer
tijd krijgen.
Het resultaat van alle inspanning is te
zien op 5 september!
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Geen kleden maar matten

Nu we een mooie nieuwe ruimte krijgen hebben we dit ook gelijk maar aangepakt. De kleden zijn
vervangen. We hebben gekozen voor stevige 2 cm dikke sportmatten. Deze matten zijn 1 meter bij 1
meter en als puzzelstukjes aan elkaar te leggen. Om zo een of meerdere grote matten te creëren. Er is
gekozen voor deze matten omdat ze goed schoon te maken zijn en perfect zijn voor onze oefeningen.
Het gebruik van deze matten vergt wel discipline, want op de matten mag niet met schoeisel gelopen
worden. Zo blijven de matten netjes, en iedereen die oefeningen moet doen blijft ook schoon. Houd hier
dus rekening mee als je naar de les komt: zorg voor schoeisel dat makkelijk uit moet kunnen voor de
oefeningen. Op dit moment is er geen medehuurder van ons lokaal dus zal het zeker niet meer zo smerig
worden als in de Baccarastraat waar de Werkschuit doorheen banjerde.
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Programma E.H.B.O vereniging Aalsmeer
2017-2018
Alle lessen zijn van 19:30 tot 22:00 uur
Les dag
dinsdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
Herfstvakantie
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
Kerstvakantie
dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
Voorjaarsvakantie
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

Les datum
12 september 2017
19 september 2017
21 september 2017
26 september 2017
3 oktober 2017
5 oktober 2017
10 oktober 2017
12 oktober 2017
17 oktober 2017
Herfstvakantie
31 oktober 2017
7 november 2017
14 november 2017
28 november 2017
12 december 2017
Kerstvakantie
9 januari 2018
11 januari 2018
18 januari 2018
23 januari 2018
25 januari 2018
30 januari 2018
1 februari 2018
6 februari 2018
13 februari 2018
20 februari 2018
22 februari 2018
Voorjaarsvakantie
6 maart 2018
8 maart 2018
13 maart 2018
15 maart 2018
20 maart 2018
22 maart 2018
27 maart 2018
29 maart 2018

Nr
1
2
1
3
5
6(7)
4
1
2
1
3
2
4
4
1
2
3
5
1
2
4
1
1
2
1
2
4
2
4
2
6(7)
3

Les onderdeel
Reanimatie
Bewustzijn
Reanimatie
Diagnose
Lezing
Wandelletsels
Verband en hulpmiddelen
Reanimatie
Bewustzijn
Herfstvakantie
Reanimatie
Diagnose
Bewustzijn
Verband en hulpmiddelen
Verband en hulpmiddelen
Kerstvakantie
Reanimatie
Bewustzijn
Diagnose
Lezing
Reanimatie
Bewustzijn
Verband en hulpmiddelen
Reanimatie
Jaarvergadering
Reanimatie
Bewustzijn
Voorjaarsvakantie
Reanimatie
Bewustzijn
Verband en hulpmiddelen
Bewustzijn
Verband en hulpmiddelen
Bewustzijn
Wandelletsels
Diagnose
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PROGRAMMA EHBO VERENIGING AALSMEER
SEIZOEN 2017 – 2018
Om uw diploma geldig te houden zijn er 4 onderdelen die u jaarlijks moet volgen en één onderdeel dat u
iedere twee jaar moet volgen.
Daarnaast is er een extra aantekening wandelletsel te behalen. Die mag u volgen maar is niet verplicht
voor het bijhouden van uw diploma.
Onderdelen die u jaarlijks moet volgen:
Onderdeel 1
Reanimatie / AED
Onderdeel 2
Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling
ernstige bloedingen, shock, vijf belangrijke punten,
Onderdeel 3
Diagnoseavond - Lotus oefening
Onderdeel 4
Verband- en hulpmiddelen, wonden,
botbreuken, ontwrichtingen, kneuzing, verstuiking
Onderdelen die u eens per twee jaar moet volgen:
Onderdeel 5
Lezing van de arts
Dit houdt in dat er in twee jaar 9 lessen gevolgd moeten worden om uw EHBO-diploma geldig te houden.
Extra te behalen aantekeningen:
Onderdeel 6 (voorheen 7) Wandelletsels
Voor deze aantekening is een jaarlijkse herhaling verplicht.
Inschrijven kan op de gecombineerde inschrijfavond Extra algemene ledenvergadering op dinsdag 5
september 2017 om 19.30 zaal open, om 20:00 uur Algemene leden vergadering en om ongeveer
20:30uur open inschrijving.
Inschrijven via de mail en telefonisch vanaf 8 september 2017.
Het mailadres waar u zich kunt opgeven is: herhalingslessenehbo@live.nl
Via de telefoon tussen 18.00 – 21.00 uur, liever niet in het weekeind
Greet Kooij 06-49227906.
Graag twee data opgeven. Bij opgeven krijg je altijd reactie terug. Geen reactie betekent dat het niet
goed is gegaan. Dus niet komen op een avond als je geen reactie hebt gehad. Bij afwezigheid c.q.
absentie zo spoedig mogelijk bericht naar Greet Kooij,
tel. 06-49227906, of op herhalingslessenehbo@live.nl

Op de lezing van 3 oktober komt de Diabetes vereniging
Met als onderwerpen; Diabetes Mellitus/ Suikerziekte
Op de lezing van 23 januari komt Sjaak Burgers
Met als onder werpen; Ouderen EHBO wat kom je tegen, Dementie/ Alzheimer, Beroerte,
Alcohol en drugs gebruik en de gevolgen, Verdrinking en onderkoeling
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VERLENGINGSREGLEMENT EHBO AALSMEER

Algemene procedure voor verlenging van het EHBO-diploma.
Om voor verlenging in aanmerking te komen is het vereist in twee jaar negen verplichte cursusavonden bij te wonen en te oefenen in alle
vaardigheden.
De onderdelen 1, 2, 3, 4 jaarlijks. En onderdeel 5 eens per twee jaar. Voor de extra te behalen aantekening wandelletsel onderdeel 6 (voorheen 7) is
een jaarlijkse herhaling verplicht. Gevolgde BHV-lessen geven geen vrijstelling voor verlenging van het diploma. Indien een cursist niet heeft
aangetoond competent te zijn vindt er geen verlenging van het diploma plaats.
Elke cursist moet zich tijdig afmelden indien deze een aangemelde avond niet kan bijwonen, dit kan per email of anderszins bij Greet Kooij.
Uitzonderlijke procedure: Indien een cursist wel aanwezig is op de les, maar door lichamelijke of geestelijke problemen niet kan deelnemen aan de
vaardighedentoetsing.
De les kan gevolgd worden, maar de cursist kan niet competent worden verklaard op de aanwezigheidslijst. De instructeur vermeldt dit altijd in
samenspraak met de cursist. De cursist zal de aangegeven les opnieuw moeten volgen en de vaardigheden alsnog moeten laten zien. Het kader beslist
over de competentie.
Uitzonderlijke procedure: Indien een cursist door lichamelijke of geestelijke problemen gedurende langere tijd niet in staat is om deel te nemen
aan de vaardighedentoetsing.
De cursist dient dit tijdig aan te geven bij één van de instructeurs of bij Greet Kooij, ruim voordat het diploma verlengd moet worden. Het kader zal
dan kijken naar een passende oplossing.
Uitzonderlijke procedure: Optreden als lotus zonder lotus te zijn.
De cursisten mogen als lotus spelen, maar krijgen hiervoor geen stempel dat de les gevolgd is. Dit omdat de cursist niet daadwerkelijk meedraait op
de diagnose-avond met de hulpverlening.

Bestuur

Kaderinstructeurs

voorzitter
Michel Vreken

0297-341971

secretaris
Sigrid Hoogendoorn

0297-331260

penningmeester
Thecla de Jongh

0172-539733

Thea Jongkind

0297-343245

Michelle Nock

0297-870292

Karin Verberne

06-11440866

Linda van Veen

0297-331853

Barry Nock

leden
Petra Post
Linda van Veen
Karin Verberne

06-49227908
0297-331853
06-11440866

postcommissaris
Petra Post (tot 20.00 uur) 06-49227908
evenementen@ehboaalsmeer.nl
Opleidingsadministratie
Gerie Veelenturf
0297-368731
opleiding@ehboaalsmeer.nl
Ere-voorzitter
David Mans

Verenigingsgebouw
’t Stommeerkwartier, Baccarastraat 15,
1431 RN AALSMEER
ING: NL05 INGB 0002 5368 68,
Kamer van Koophandel 40595083
Secretariaat
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,
P.F. von Sieboldlaan 43
1431 KG AALSMEER,
secretariaat@ehboaalsmeer.nl

Administratie herhalingslessen
Greet Kooij
06-49227906
(18.00uur – 21.00uur)
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl
Verbanden
verbanden@ehboaalsmeer.nl

0297-326845
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