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Zoals u heeft vernomen gelden maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus. Voor informatie omtrent de genomen maatregelen verwijzen
we u naar de site van RIVM.
Deze maatregelen worden vooralsnog tot en met 1 juni a.s. gehanteerd
en voor ons als vereniging betekent dit dat, tot nader orde, alle geplande
activiteiten zoals herhalingslessen, cursussen, etc. hiermee komen te
vervallen.
Voor de Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) cursisten, veelal leerkrachten,
zal de cursus naar alle waarschijnlijkheid, als de regering weer ruimte
geeft, worden verschoven naar de tweede helft van dit kalender jaar.
De EHBO-leden krijgen in augustus weer bericht voor wat betreft het
volgen van de herhalingslessen.
Uiteraard houden wij de laatste informatie in de gaten en zullen wij,
zodra het weer mag, activiteiten weer gaan opstarten. Als dat zover is
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Voor burger hulpverleners zijn er speciale maatregelen opgesteld in
verband met het coronavirus. Voor de details hiervan verwijzen wij u naar
onze website EHBO Millingen aan de Rijn - Kekerdom
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Jeugd EHBO Cursus
Zoals u waarschijnlijk weet gaan de basisscholen, weliswaar op
aangepaste wijze, weer vanaf 11 mei weer open. In overleg met school
en ouders gaan wij kijken of er mogelijkheden zijn om de jeugd EHBO
cursus voor de aangemelde cursisten van groep 8 af te maken voordat
de zomervakantie begint. Dit omdat deze groep na de vakantie van
school af is en het dan heel moeilijk wordt om de cursus af te maken.
Ook voor groep 7 zullen we de mogelijkheden bekijken om iets voor de
zomervakantie te doen. Anders verschuift dit naar volgend schooljaar.

EHAK-Leden
De herhalingsles voor Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) leden zullen we
zoals het er nu uitziet gaan inplannen voor oktober. Tegen de tijd dat we
een definitieve planning gaan maken krijgen deze leden persoonlijk
bericht van ons.

Blad EERSTE HULP

Afgelopen weken hebben leden het blad EERSTE HULP van de Nationale
Bond in de brievenbus mogen ontvangen. Om ervoor te zorgen dat ieder
lid dit blad krijgt zal deze voortaan door ons worden rondgebracht. Er
staat veel informatie in vermeld en is dus zeker de moeite van het lezen
waard.
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Contributie
Ter herinnering voor degenen die de contributie van 2020 nog niet
hebben overgemaakt: wij verzoeken u om dit uiterlijk 15 mei a.s. te
doen. Alle leden hebben een factuur ontvangen: voor volwassen EHBOleden bedraagt de bijdrage € 36, voor degenen die de EHAK cursus
hebben gedaan €25, en voor jeugdleden is de contributie €20.
Mocht u de factuur gemist hebben of als er andere problemen zijn met
de betaling dan gelieve de voorzitter Alex Janssen even te bellen op 0610434247.

