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Beste leden, 
 
Hierbij ontvangen jullie enige mededelingen. 
De instructeurs van onze vereniging hebben besloten i.v.m. COVID-19 de reguliere herhalingslessen 
EHBO en Reanimatie van dit seizoen 2020-2021 op een andere manier te verzorgen. 
 
Herhalingslessen 
Theorie 
Het is de bedoeling dat in het eerste deel van het seizoen, dit het komende najaar van 2020, alle 
leden alleen 3 theorielessen dienen te gaan volgen. Hiervoor is er een rooster opgesteld waarbij de 
zalen 1 & 2 gecombineerd beschikbaar zijn zodat per les maximaal 28 leden, exclusief instructeur, 
theorieles kunnen krijgen. 
Deze 3 lessen worden in blokken van 4 aansluitende weken aangeboden aan de leden. Zie hiervoor 
onderstaande schema. 
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Herhalingslessen 
Praktijk 
Wij hopen dat we in de 2e helft van het seizoen, dus in het voorjaar van 2021, de praktijklessen 
kunnen gaan geven. Hiervan word je te zijner tijd weer op de hoogte gebracht. 
 
Herhalingsles 
Reanimatie AED 
Het is wel mogelijk om de herhalingslessen Reanimatie te laten plaatsvinden, de cursisten krijgen 
dan elk een eigen reanimatie-pop. 
Jullie worden hier zoals jullie gewend zijn individueel voor uitgenodigd. Houd er wel rekening mee dat 
deze herhalingslessen in het najaar plaatsvinden. Ook is het aantal deelnemers gemaximaliseerd tot 
8 leden, dus kom als je blieft op de ingeplande avond of geef op tijd aan dat je niet kunt. 
 
Website vernieuwd 
De nieuwe website is eindelijk gereed gekomen en is nu ook live onder de welbekende naam. 
https://www.ehboveenendaal.nl/ 
 

 
 
Via de nieuwe site onder “Rooster” kun je het nieuwe aangepaste rooster inzien. 
 
*** 
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar 17 september 2020 aanvang 19.30 uur. 
Als het goed is hebben jullie hier een uitnodiging voor gekregen. 
 
Veel succes bij de herhalingslessen. 
Tinus, Marjan, Tonnie, Jan, Gerrit en Francina 
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