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Winter 2015
Het is koud en guur maar dat hoort bij de tijd
van het jaar. Als je ’s avonds thuis komt kruip
je lekker bij de verwarming en wil je eigenlijk
de deur niet meer uit.
Maar ja, volgens je agenda is het weer tijd voor
je EHBO herhalingsavond…. Is dat even pech!
Je bent gelukkig wel zo bewust van het belang
dat je er toch op uit gaat en naar de vereniging
komt. En zie daar… je bent niet de enige!
Meerdere cursisten verzamelen zich, er zijn
Lotussen aanwezig, de instructeur is er
natuurlijk….
Hoezo natuurlijk? Ook zij komen van hun
warme thuis, en deze avond is waarschijnlijk

niet de enige avond dat zij zich inzetten voor
de EHBO. Jullie komen eens per drie weken,
zij zijn er elke week, meerdere keren per week
zelfs.
Daarom is het fijn als we er met ons allen
steeds weer een gezellige, ontspannen en toch
leerzame avond van maken.
Zodat we niet voor niets van thuis zijn
gekomen….
Tot de volgende EHBO avond!
Hartelijke groet,
Joke Wieman

Geldig diploma
Wist u dat het verplicht is een pasfoto op uw diploma te plakken om deze geldig te maken?

Contributie
Namens de penningmeester een compliment voor iedereen: alle contributie is vóór de jaarwisseling
betaald. Hartelijk dank.

Algemene ledenvergadering
Op DV dinsdag 24 maart is de algemene ledenvergadering. Zoals elk jaar is er ook nu een
bestuursverkiezing. We hebben dringend nieuwe bestuursleden nodig. Vanaf de jaarvergadering
bestaat het bestuur uit Joke Wieman, Loes Jansen, Stephanie Heidstra en Rob de Bruijne.
Daarnaast is er de niet aflatende inzet van Coen Pfeiffer als adviseur.
Dat lijkt voor u misschien ‘wel voldoende, toch?’ maar realiseert u zich dat de meesten van ons een
full time baan hebben, een gezin en andere privé verplichtingen. Onze inzet voor de vereniging doen
we met plezier maar het kan zomaar gebeuren dat een of meer van ons er geen tijd meer voor kan
maken of er lichamelijk niet meer toe in staat is.
Ik wil serieus benadrukken dat dit kleine clubje er voor zorgt dat u uw diploma geldig kunt houden. Als
we genoodzaakt zijn ermee te stoppen omdat het teveel van ons vraagt, heeft u een probleem.
Het mag duidelijk zijn: we hebben dringend nieuwe bestuursleden nodig. Dan kunnen we de taken
met meer mensen verdelen. Bovendien hebben nieuwe leden frisse, vernieuwende ideeën die wij
graag willen horen.
Tot ziens op 24 maart, we beginnen om 19.30 uur. Welkom !
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Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma
zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer
zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de
eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de
eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.
Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen
hiertegen verzekerd.
Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er
als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het
gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door
hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg
van zijn handelen.
Ben ik verzekerd tegen aansprakelijkheid als ik eerste hulp verleen?
Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders
tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling
opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is.
Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of
georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de
aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma
Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. De verzekering
heeft ook betrekking op onze instructeurs in het bezit van een geldig Eerste Hulp Diploma van Het
Oranje Kruis. Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering.
Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering: - verzekerd bedrag: €2.500.000 per aanspraak; dekkingsgebied: Gehele wereld, exclusief USA en Canada; - eigen risico: € 125,- per aanspraak ten
aanzien van schade aan zaken. Belangrijk: niet verzekerd is hulpverlening op ‘professionele basis’ of
hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.
Wij zijn lid van een van de koepelorganisaties. Zijn wij dan ook verzekerd?
De koepelorganisaties hebben collectieve WA-verzekeringen voor de leden van hun aangesloten
EHBO verenigingen. De polisvoorwaarden voor deze verzekering verschillen per bond; U kunt
daarover nadere informatie opvragen bij het bestuur van de bond waarbij uw vereniging is
aangesloten
http://www.hetoranjekruis.nl/
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