
Nieuwsbrief EHBO Dokkum 
Beste leden,  

Om te voorkomen dat we in deze coronatijd, zonder herhalingslessen en 

hulpverleningsactiviteiten, het contact met elkaar helemaal verliezen, willen we 

jullie graag door middel van regelmatige nieuwsbrieven op de hoogte houden over het reilen en 

zeilen van de vereniging. 

Kennis update 

Via kennis updates willen we proberen om dit seizoen de theorie van de EHBO op peil te houden en 

jullie op de hoogte te houden van nieuwe lesstof en te gebruiken materialen. Uiteraard kan dit nooit 

een reguliere herhalingsles met praktijk oefeningen vervangen, maar op deze manier hopen we dat 

de kennis niet te ver weg zal zakken. 

Om de kennis te toetsen, zal er ook regelmatig een quiz met de kennis update meegestuurd worden.  

Status overdracht 

De afgelopen tijd zijn we als bestuur vooral druk  geweest met de overdracht van de taken van het 

oude naar het nieuwe bestuur.  

Graag willen we jullie laten weten dat de overdracht in goede harmonie heeft plaatsgevonden en de 

oude bestuursleden zijn tot het laatst toe bezig geweest om de lopende zaken te blijven regelen en 

daarnaast nog bereid om ons met raad en daad bij te staan indien nodig. Hiervoor, nogmaals, onze 

hartelijke dank. 

Nu de laatste overdrachtszaken zijn geregeld, kunnen we vooruit gaan kijken en gaan we ons best 

doen om de vereniging weer op te bouwen, uiteraard kunnen we dit niet alleen. Een vereniging zijn 

we namelijk met zijn allen. Hebben jullie ideeën of willen jullie meehelpen, neem vooral contact met 

ons op via info@ehbodokkum.nl . Daarnaast moet er eigenlijk nog 1 persoon bij in het bestuur 

aangezien het bestuur nu uit 4 personen bestaat, dit hoort een oneven aantal te zijn. 

Mocht er iemand interesse hebben om in het bestuur plaats te nemen, neem gerust contact op met 

1 van de bestuursleden voor meer informatie. Zie voor de contactgegevens op 

https://www.ehbodokkum.nl 

Verlengingen 

Het blijkt dat er nog al wat onduidelijkheid is over de verlengingen. In het verleden werden de 

verlengingen per post aan de leden verstuurd. Helaas kwamen er toen regelmatig meldingen binnen 

dat verlengingen niet ontvangen waren. Het vorige bestuur heeft toen tijdens een ledenvergadering 

besloten dat de nieuwe pasjes voortaan opgehaald moeten worden bij de secretaris, waarbij er 

getekend moet worden voor ontvangst. Blijkbaar is dit niet bij iedereen bekend geweest. Er zijn nog 

een groot aantal diploma’s van april dit jaar blijven liggen. 

De diploma’s van april en oktober 2020 kunnen opgehaald worden bij Martha, neem hiervoor  

contact op via secretariaat@ehbodokkum.nl.    

De geldigheid van diploma’s is overigens ook zelf te controleren bij het Oranje Kruis via de deze link: 

https://portal.hetoranjekruis.nl/certificatechecker/ 
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Vanaf 1 september 2020 worden alle Certificaten en Diploma’s van Het Oranje 

Kruis standaard digitaal aangeboden. De vereniging kan in de portal alle 

digitale pasjes downloaden als PDF en aanbieden aan de kwalificatiehouder.  

Pasjes zullen in de toekomst alleen nog op verzoek door het Oranje Kruis 

worden verstrekt. 

Naam Nieuwsbrief 

Graag zouden wij de nieuwsbrief een toepasselijke naam willen geven. Daarom wordt er een beroep 

gedaan op jullie creativiteit om een naam te bedenken waar iets van de EHBO in voorkomt. Voor de 

origineelste naam wordt een prijsje beschikbaar gesteld. Ideeën kunnen naar 

materiaalbeheer@ehbodokkum.nl gestuurd worden. 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur. 

 

Volgt u ons al op Facebook?   

        ‘Ehbo Dokkum’ 
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