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Seizoen 2015-2016
Dat ook instructeurs ziek kunnen worden en
het effect daarvan op de vereniging, leest u
hieronder.
Als we terugkijken op deze recente bewogen
periode van Coen, zijn we dankbaar dat de
ingreep goed verlopen is en dat hij rustig aan
weer terug is op de vereniging.

We realiseren ons dat een aantal van de vaste
groep medewerkers op het punt staat om het
rustiger aan te gaan doen.
Wat betekent dat voor de vereniging, voor het
bestuur, en voor jou?
Hartelijke groet,
Joke Wieman

Opleiding
We zijn erg blij dat er meerdere cursisten met de opleiding gestart zijn. Op dit moment telt de
“beginnersgroep” 5 deelnemers. Zij zijn met veel enthousiame bezig. De opleidingslessen worden
gegeven door Reinarda Fierloos, zij heeft het overgenomen van Coen Pfeiffer.
Afgelopen maanden is Coen een poosje uit de roulatie geweest. Hij moest in oktober een ingreep
ondergaan en kreeg een ICD geïmplanteerd, dat is een pacemaker met ingebouwde AED. Een van de
bijkomende factoren was dat hij beperkt werd in zijn bewegingen, met name de linkerarm. Lesgeven
en handelingen voordoen werd daarmee onmogelijk.
Gelukkig is hij weer regelmatig terug op de maandagavond, en het ziet ernaar uit dat de genezing
goed gaat.

Herhalingslessen
Op maandagavond zijn de herhalingslessen. Het valt ons op dat de eerste lesavond, letters A t/m I,
slecht bezocht wordt. Hierdoor ontstaat een verschuiving naar lesavond 2 en 3. Dit is een beetje
jammer, want wij hebben als bestuur deze indeling niet voor niets gemaakt. De aantallen zijn nu niet
meer evenredig verdeeld over de 3 avonden. Ook op de eerste lesavond staat er een team voor jou
klaar en wacht er een interessant programma. Daarom doen we een oproep aan iedereen om op de
aangegeven avond te komen. Als dit echt niet lukt, geeft het dan bij ons aan, dan kijken we samen
naar een oplossing.
Marijke verzorgt de herhalingslessen op maandagavond. Zij heeft aangegeven dat zij na dit seizoen
stopt met lesgeven. We respecteren dat besluit, ook al vinden we het zeer spijtig voor onze
vereniging. We weten nog niet precies hoe en wie de avonden volgend seizoen ingevuld gaan
worden. Dit wordt te zijner tijd aan jullie bekend gemaakt.
Elke maandagavond ligt er een namenlijst waar je met je handtekening je aanwezigheid vastlegt. Is je
naam niet aangetekend dan geldt dat als niet aanwezig. We noteren niet met terugwerkende kracht
alsnog je naam, je hebt zelf de verantwoording dat je je presentie aantekent op de lijst.
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Pensioen
Zoals de meesten van ons wel weten, verzorgt dokter van Gelderen al jarenlang enkele lessen in de
opleidingsgroep. Hij heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen. Dokter we zijn blij met uw jarenlange
inzet, via deze weg ook namens alle leden hartelijk bedankt. Uw afscheid zullen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Er is nog iemand die aangegeven heeft het iets rustiger aan te willen doen en dat is onze LOTUS
Loes Jansen.Loes heeft aangegeven dat zij gaat stoppen met de bijscholingen. Dat betekent dat zij
vanaf het volgend seizoen niet meer als LOTUS mag meedoen aan het examen van de opleiding,
maar gelukkig wil zij nog wel bij de (AED)herhalingslessen aanwezig zijn en mee helpen. Daar zijn we
heel erg blij mee, want waar zouden we zijn zonder Loes.

Nieuws vanuit de vereniging
Reinarda Fierloos en Sophie Boshuizen zijn lid geworden van de vereniging. Zoals hierboven vermeld,
geeft Reinarda, als instructeur, les aan de opleidingsgroep. Sophie is LOTUS en werkt ook mee aan
de opleidingsgroep. Wij heten hen welkom bij de verenging en hopen op een lange en fijne
samenwerking.
Daarnaast zijn er ook enkele (bestuurs-) leden met een opleiding bezig. Astrid Klijmij en Victor Spuij
zijn gestart met een opleiding LOTUS en Coby de Deugd en Alain Klijmij zijn gestart met de opleiding
voor EHBO-instructeur. Wij wensen hen veel succes.

Reanimatieles
Ondanks het intekenen voor de herhalingsles reanimatie, is niet iedereen komen opdagen. Hiermee
zijn wij, maar ook degene die de reanimatie herhalingsles niet gevolgd hebben, voor een nieuwe
uitdaging gesteld. De aantekening is essentieel voor het verlengen van het diploma. We hebben geen
reservedata, alle maandagavonden zijn volgepland. We moeten ons hierop beraden. De
herhalingsavonden worden ruim van te voren, met intekenlijsten, bekend gemaakt. Als hier dan geen
gehoor aan gegeven kan worden, maar er ook geen afmelding komt, gaan wij ervan uit dat er geen
prijsgesteld wordt op herhalingsles AED. Echter het diploma kan dan ook niet verlengd worden.
Als je de reanimatie herhalingsavond gemist hebt, en deze alsnog wilt volgen, kan dit. Meld je voor 29
februari per mail bij Joke aan. De avond die dan ingepland wordt, brengt extra kosten met zich mee,
omdat er voor deze avond een instucteur ingehuurd moet worden. De prijs per cursist is dan €10,00
en moet vooraf of op de avond voldaan worden. Aanmelden kun je bij : JLWieman@hotmail.com

Jaarvergadering
Met het oog op het volgend seizoen gaat het bestuur een en ander bespreken op de algemene
ledenvergadering. Je aanwezigheid is vooral nu van groot belang. We gaan praten over de toekomst
van de vereniging. En jij bent degene die erbij gebaat is dat de juiste beslissingen genomen worden.
We rekenen op je komst en je stem, je bent van harte welkom.
De datum is donderdag 17 maart, we beginnen om 19.30 uur.
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