
 

 

KATH. VERENIGING E.H.B.O. “PETRUS DONDERS” - TILBURG 
 

Secr. Oosterbeekstraat 12   5045 TK Tilburg       Ingeschreven K.v.K. no. V 258335 

Algemene informatie: Tel.: 013-2114885   E-mail: info@petrusdonders.nl   Website: www.petrusdonders.nl 

Gironummer: NL 11 INGB 0001091363 
 

Tilburg, januari 2014 
 
Beste leden. 
 
Het bestuur wenst u en uw familieleden nog een gezond, voorspoedig en gelukkig 2014. 
 
Door omstandigheden waaronder aanpassing van het programma van het ledenbestand 
ontvangt u later dan u gewend bent deze nieuwsbrief. Dit geldt ook voor de factuur van 
de contributie 2014. 
 
Zoals aangegeven is onze data-base aangepast en gewijzigd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er toch, ondanks het zorgvuldig nakijken en vergelijken fouten optreden. 
Denk bijvoorbeeld aan de facturen die u binnenkort ontvangt. Het kan zijn dat deze niet 
correct ingevuld zijn en mogelijk niet op u van toepassing zijn. Dan verzoeken wij om 
contact op te nemen met het secretariaat per mail info@petrusdonders.nl of telefonisch 
013-2114885 en gelieve bij geen gehoor de voice-mail in te spreken met vermelding van 
uw telefoonnummer. U wordt u zo snel mogelijk terug gebeld.  
 
Zelfs met de verzending van deze nieuwsbrief kunnen er mogelijk fouten optreden. Krijgt 
u dit te horen van andere leden laat ze dan eveneens contact opnemen met het 
secretariaat. Ook zijn er nog leden waarvan het E-mailadres niet bekend is of gewijzigd 
verzoek om deze door te geven aan het secretariaat en dit geldt eveneens voor adres 
en/of andere wijzigingen.  
 
Ondertussen zijn er al weer herhalingslessen verzorgd op De Spijkerbeemden en op Het 
Spoor. De wijziging naar maandagavond op De Spijkerbeemden is gemeen goed 
geworden. 
 
Op 20 januari 2014 gaan we weer van start met een EHBO-cursus in De Spijkerbeemden. 
Mocht u nog mensen kennen die mogelijk een EHBO-cursus willen volgen dan maak ze 
attent op onze cursus. Tussentijds instromen is mogelijk in het begin van de cursus. 
Op 18 maart 2014 willen we weer een EHAK cursus opstarten. Ook voor deze cursus zijn 
we op zoek naar kandidaten of misschien wil je je diploma wel uitbreiden met deze 
module. 
 
De inschrijvingen voor BLS/AED en EHAK gaat naar wens, ook de aanmelding via de 
web-site wordt redelijk gebruikt. Het inschrijfformulier is aangepast dit houdt in een 
formulier voor alle herhalingslessen (of lees oefenavonden) waarbij een keuze, d.m.v. 
aanklikken gemaakt kan worden tussen EHAK en BLS/AED (reanimatie). Wel een verzoek 
om als men gebruik maakt van deze mogelijkheid om twee keuze data op te geven 
waarop men de herhalingsles wil gaan volgen. 
 
Op dinsdag 25 februari 2014 is er een herhalingsles BLS/AED (reanimatie) in De 
Spijkerbeemden. Deze les staat vermeld op onze web-site bij de herhalingslessen maar 
op de reeds eerder toegezonden roosters staat deze niet vermeld. Hiervoor kan gewoon 
ingeschreven worden op locatie of via de web-site. 
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Ondertussen is het aanvraag verlengingsformulier weer naar de leden gegaan welke op 1 
april 2014 hun diploma moeten verlengen. Mocht u geen bericht gehad hebben (zie voor 
datum op uw diploma, geldig tot 1 april 2014) neem dan zo snel mogelijk contact op met 
het secretariaat.  
Houd u er even rekening mee dat, als u het aanvraagformulier (en aantekenkaart) om te 
verlengen heeft ingezonden worden na verzameling deze aanvragen vermeld op een 
totale aanvraaglijst van Het Oranje Kruis. Dit houdt in dat alle verlengingen verzameld 
worden en pas één week voor einde geldigheid naar Het Oranje Kruis verzonden omdat 
deze aanvraag tot verlenging vóór 1 april binnen moet zijn. Ongeveer twee weken na 1 
april zijn dan de verlengingen binnen en worden uitgereikt. Dus leden welke bijtijds hun 
verlenging aanvragen houd met bovenstaande rekening. 
Wellicht ten overvloede zoals op het aanvraagformulier staat aangegeven dient u de 
kosten voor de verlenging over te maken. Indien deze overschrijving niet plaatsvindt 
wordt er géén verlenging aangevraagd. 
 
Verlengen van het diploma of certificaat. 
Voor het EHBO-diploma heeft men voor verlengen 12 herhalingslessen EHBO waarvan 2 
herhalingslessen BLS/AED (reanimatie).  
Voor het verlengen van een certificaat EHAK of BLS/AED heeft men 2 herhalingslessen 
nodig. 
Mocht men door omstandigheden niet voldoen aan bovenstaande neem dan contact op 
met het secretariaat. We kunnen dan in overleg afspraken maken dat je je diploma kunt 
verlengen. Alleen wacht niet tot het laatste moment. 
 
Op het lesrooster van dit voorjaar staan twee vakanties aangegeven de voorjaars- en de 
carnavalsvakantie. Het bevoegd gezag heeft de scholen vrijgelaten om een keuze te 
maken uit een van deze vakanties omdat ze vrij kort bij elkaar liggen. Natuurlijk is de 
keuze voor Brabant niet moeilijk en is dit de carnavalsvakantie van 1 maart t/m 9 maart 
2014. Dit houdt in dat in de periode van de voorjaarsvakantie de herhalingslessen (of 
oefenavonden) gewoon doorgaan en in de periode van de carnavalsvakantie vervallen op 
beide locaties. 
 
En wist u dat; 

• Wij nog steeds vaste hulp leden kunnen gebruiken, aanmelden bij coördinator 

vaste hulp 

• Het bestuur nog steeds op zoek is naar kandidaat bestuursleden, aanmelden bij 

het bestuur 

 
Tot besluit wensen wij jullie alle een leerzaam en EHBO-vrij 2014 toe en zien jullie op de 
oefenavonden, inzet evenementen of tijdens onze andere activiteiten.  
 
 
Ad van Laarhoven       René Suppers 
Voorzitter Petrus Donders      Secretaris Petrus Donders 
 


