Beste leden,
Via één van de organisatoren van een evenement kregen wij onderstaande email onder ogen.
Let wel: dit is

Van: Hulpverlening <hulpehbo@xs4all.nl>
Datum: 24 augustus 2021 om 07:16:49 CEST
Onderwerp: Beëindiging evenementen hulpverlening
Geachte relatie
Helaas moeten we mededelen. Dat we stoppen met de evenementen hulpverlening met ingang van
1 oktober 2021
Mede door het te kort aan vrijwilligers en de grote vraag voor EHBO’ers bij evenementen
Zijn wij genoodzaakt dit besluit te nemen
Tevens wegens wanbeleid van het bestuur van de ehbo Veenendaal
Waarbij de ene meer betaald als de andere net hoe het uit komt
Dat is iets waar ik niet meer achter kan staan
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in onze vereniging.

Met vriendelijke groet

KNV EHBO afd Veenendaal
Wij gaan hiermee naar de politie en laten het uitzoeken. Tevens zijn we van plan om al onze
contacten met externe partijen ook hiervan op de hoogte te brengen. Het emailadres waarmee
deze mail verstuurd is, is een emailadres van een oud bestuurslid en dit betekent dus we als bestuur
gehackt zijn. Bij beantwoording wordt er tevens verwezen naar een oud niet meer functionerend
email-adres van onze penningmeester. Daarbij rammelt de tekst van alle kanten en is de mail
ondertekend in algemene zin. ’t Is enorm vervelend maar het is helaas niet anders.

Op de volgende pagina brengen we nogmaals het rooster van de herhalingslessen EHBO onder de
aandacht.
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Hieronder treffen jullie het rooster aan van de 3 verschillende herhalingslessen EHBO. Je hoeft maar 1
x aanwezig te zijn bij een van de 8 aangeboden opties per les. In het voorjaar zullen de lessen 1 t/m
3 gegeven/aangeboden worden. Deze 6 lessen worden aangevuld met één herhalingsles
Reanimatie+AED waarover je indien mogelijk via de mail persoonlijk weer zult worden benaderd.
Dit betekent dat vanaf dit seizoen je zowel in het najaar èn in het voorjaar herhalingslessen aan het
volgen bent. En je ten behoeve van het verlengen van je EHBO-diploma in totaal 7 i.p.v. 8
herhalingslessen te volgen hebt.

Rooster Reguliere herhalingslessen EHBO cursusjaar 2021-2022
Najaar 2021 lessen 4, 5 en 6
Dag

Tijd

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

19:30
19:30
19:30
9:00

-

21:30
21:30
21:30
11:00

Teus Veer
Ricardo Mijnals
Tonnie Krens
Jan van Manen

2021
Week

Maandag

LES 4

avond

37

Woensdag

Donderdag

avond

avond

ochtend

13 september

14 september

15 september

16 september

Herhaling EHBO

38

20 september

21 september

22 september

23 september

Herhaling EHBO

39

27 september

28 september

29 september

30 september

Herhaling EHBO

40

04 oktober

05 oktober

06 oktober

07 oktober

Herhaling EHBO

avond

avond

avond

41

11 oktober

12 oktober

13 oktober

14 oktober

Herhaling EHBO

42
43

18 oktober
25 oktober

19 oktober
26 oktober

20 oktober
27 oktober

21 oktober
28 oktober

Herhaling EHBO
Herhaling EHBO

44

01 november

02 november

03 november

04 november

Herhaling EHBO

LES 5

LES 6

Dinsdag

avond

avond

avond

Lestype

ochtend

ochtend

45

08 november

09 november

10 november

11 november

Herhaling EHBO

46
47

15 november
22 november

16 november
23 november

17 november
24 november

18 november
25 november

Herhaling EHBO
Herhaling EHBO

48

29 november

30 november

01 december

02 december

Herhaling EHBO

Graag tot straks in september 2021.
Het Bestuur (Francina, Gerrit, Jan van Manen, Jan Roelofs, Marjan, Tinus en Tonnie).
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