Seizoen 2014/2015

Algemene informatie:
Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp bij Ongelukken
AFDELING MEPPEL
Secretariaat:
Westeinde 19
7941 EK Meppel
telefoon: 06-40061915
Website: www.ehbomeppel.nl
E-mail : info@ehbomeppel.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794
Bank ING: NL10INGB0001162288
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.
(lidnummer: 1794015)
De vereniging telt ongeveer 75 leden, waarvan
momenteel 6 bestuursleden.
Wil je ook in het bestuur van de
EHBO vereniging Meppel?
Meld je dan aan bij één van de
huidige bestuurleden!
Extra versterking en/of vervanging
is dringend nodig!
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Bestuursleden:

Voorzitter
Vice-voorzitter +
Penningmeester

Wim Baks
Monica Piest
06-10474354

Ledenadministratie

Marga van Schoot
marga@ehbomeppel.nl

Secretariaat +
Materiaalbeheer +
Lescoördinatie

Hennie van der Werf
Westeinde 19
7941 EK Meppel
info@ehbomeppel.nl
0522-255042
Elske van der Werf
06-40061915

Website

Jan van Dijk

website: www.ehbomeppel.nl
3

Cursuskosten:
Herhalingscursus

€

85,=

Wist u dat?
1. Wist u dat leden verzekerd bij een zorgverzekering en die
voldoende aanvullend verzekerd zijn, tot 75 % van de
cursuskosten (tot een bepaald maximum bedrag) vergoed
kunnen krijgen van deze zorgverzekeraar?(zie polis
voorwaarden!)
2. Wist u dat alle houders van een geldig diploma Eerste Hulp
zonder extra kosten verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor
schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen?
Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de
EHBO’ers rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het
belangrijk dat men zonder angst het werk kan doen.
3. Op onze website www.ehbomeppel.nl alle laatste wijzigingen
staan wat betreft de data van de lesavonden en de te volgen
competenties.
4. De website www.ehbo.nl een hele leuke website is met allemaal
informatie over eerste hulp?
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De cursuslocatie:
O.B.S. Oosterboerschool

K.P.-laan 22
7943 CV Meppel
De herhalingscursussen vinden plaats op maandag-en/of
dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Alle competentielessen beginnen om 20.00 uur!
Ø Voldoende parkeergelegenheid, evt op de
parkeerplaats van de C1000 .
Ø In de pauze is er voor iedereen een gratis
kop koffie of thee.
Ø Er mag in de school niet gerookt worden.
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Beginnerscursus EHBO:
De beginnerscursus EHBO bestaat
uit: 9 lessen van elk 2 uur en
het examen.
De lestijden zijn van:
19.00 uur tot 21.00 uur.

De beginnerscursus wordt afgesloten met een examen, hierin
worden zowel de theorie als de praktijk getoetst.
De lessen worden gegeven door Martha Kok, een
kaderinstructeur. Bij een aantal praktijklessen zal een
lotusslachtoffer aanwezig zijn.

Afsluiting beginnerscursus:
Na afloop van de beginnerscursus EHBO
Ontvangt u het diploma Eerste Hulp
met een aantekening AED én een
aantekening verbandleer.
Het diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig.
U kunt bij onze vereniging, door het jaarlijks
volgen van herhalingslessen, uw diploma verlengen.
Gezakte examenkandidaten kunnen natuurlijk een herexamen
doen. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen.
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Herhalingscursus EHBO:
Om voor verlenging van het diploma in aanmerking te komen zal de
cursist tijdens de vervolglessen worden gecontroleerd op
zijn/haar competentie. De verlenging zal dus worden
gekoppeld aan de competentie van de cursist. Hiertoe zal
een ieder een competentiekaartje ontvangen die mee
dient te worden genomen naar de vervolglessen en op
die avonden zal moeten worden afgetekend door een
bestuurslid.
Er bestaan 18 competenties waarvan de eerste 6 ieder jaar
moeten worden gevolgd en de overige 12 verdeeld over twee jaar.
De competenties staan op achter in dit informatieboekje.

Let op!
Na twee jaar is het competentiekaartje vol en moet het worden
ingeleverd bij een bestuurslid tijdens de laatste herhalingsles. U
ontvangt dan via de post het verlengde (nieuwe) diploma én een
nieuw (leeg) competentiekaartje.

Herhalingscursus compleet!
De AED-les is verplicht gekoppeld aan de
herhalingscursus. Daarom heet de cursus dan
ook herhalingscursus compleet.
De Herhalingscursus bestaat uit:
5 lesavonden van 2 uur, 20.00 tot 22.00 u.
Onze lessen voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis.

7

Opgave EHBO-cursus:
De herhalingscursussen voor de EHBO worden ook dit jaar in
2 groepen gegeven. In het najaar ‘14 op maandagavond en in
het voorjaar ’15 op dinsdagavond.
De Jaarvergadering vindt plaats voorafgaand aan les 1 in het
najaar. Alle leden zijn van harte welkom om de vergadering
bij te wonen.

Jaarvergadering
Datum:
Locatie:

30 september 2014 aanvang 19.15 u.
Oosterboerschool, KPlaan 22 te Meppel.

Verplichtingen!
U heeft een brief per post of mail ontvangen met de
uitnodiging voor de jaarvergadering en de groepsindeling.
Deze indeling is niet vrijblijvend. Wilt switchen van groep of
kunt u een keer niet geef dit dan tijdig aan, het liefst via
info@ehbomeppel.nl .
De betaling van de factuur dient vóór 1 december 2014* te
zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen mag u niet deelnemen aan
de cursus en het gevolg is dat uw diploma EHBO verloopt !!

*DUS HERHALERS LET OP:
! VÓÓR 1 december 2014 BETALEN !
Als u niet van plan bent om uw diploma te verlengen
dan moet u dit schriftelijk of per mail doorgeven
aan de ledenadministratie voor aanvang
van het nieuwe seizoen.
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Dus vóór 30 september 2014 !
Lesschema beginners:
(Bij voldoende deelname !)

Kaderinstructeur: Martha Kok
Lestijden: 19.00 uur – 21.00 uur, op donderdagavond.

Les Datum

Lesinhoud
(kleine wijzigingen voorbehouden)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

01-2015

Kennismaking. De vijf belangrijke
punten en Rautek
Stoornissen
in het
bewustzijn
en
ademhaling. Heimlich en stabiele zijligging
Reanimatie en AED
Actieve bloedingen en Shock.
Kleine letsels
Botbreuken en kneuzing
Warmte/koude
letsel,
electriciteit,
vergiftiging en steken en beten.
Algehele herhaling met Lotus
Proefexamen met Lotus
Examen (onder voorbehoud instemming
EHBO Den Haag).
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