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TOETSING KWALITEIT EHBO

3 4 3 0 AH Nieuwegein
tel. 030 6 0 24 6 6 6

De EHBO moet haar kwaliteit behouden. Daarom stellen

fax 030 6 0 24 6 7 0

de grote EHBO-bonden richtlijnen op voor de toetsing van

e-mail: redactie@ehbofederatie.nl

kennis en vaardigheden. Afdelingen en verenigingen k r i j gen zo een 'handvat' voor de toetsing.
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o n t w e r p e n lay-out:
Adrem Studio
Johan Dolstra
advertentie-acquisitie:
NOVEMA

BETERE MOBIELE
COMMUNICATIE

Weegbree 1
9861 ES Grootegast

Volgend jaar treedt C 2 0 0 0 in werking. Een spiksplinternieuw

tel. 0 5 9 4 - 6 1 1 8 0 4

communicatiesysteem voor hulpdiensten als brandweer, politie

fax 0 5 9 4 - 6 1 1 8 6 3
A. Puchala
druk:

Scholma Druk, Bedum

en ambulance. Een systeem waarmee de communicatie tussen
de hulpdiensten veel vlotter verloopt. Ook de contacten met
hulpdiensten in het buitenland

verbeteren.

abonnementsprijs 2003:
€16.70

particulieren en bedrijven

€ 10.95 abonnement voor leden van
en via een KNV-afdeling of
NB-vereniging
€

9.45 idem, maar dan per bundel
(minimaal 20 exemplaren)
via de plaatselijke vereniging

abonnementenregistratie:
tel. 030 - 6 0 2 4 6 6 6
e-mail: ledenadministratie@ehbofederatie.nl
o p l a g e : 13.500 exemplaren
Overname van tekst is alleen
toegestaan na toestemming van de
redactie en met bronvermelding
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Nieuwe lente

PAARDEN, WEL RISKANT NATUURLIJK
Prachtig toch, als je je de weelde van een paard kunt veroorloven. Of geregeld

Seizoenswisselingen drukken hun stempel op mensen.

een bezoek aan een manege kunt brengen. Paardrijden in bos of duinen h é é f t iets.

Zoals sommige mensen in het diepe najaar depressief

Wel verveld als je van de rug van het paard smakt en maandenlang bij een

kunnen worden, zo kunnen anderen bij de eerste len-

fysiotherapeut onder behandeling moet.

tevleugen uitbotten als de knoppen van een magnolia.
Ze zien het leven weer helemaal zitten, lopen over van
energie, zitten vol plannen. Wie tegen zo'n enthousiaste lenteconsument aanloopt, moet meteen het ijzer
smeden, want op dat moment is het heet. Meteen
strikken voor het posten bij een paasvoetbaltoernooi
van de scholen. Of voor andere EHBO-activiteiten.
Misschien wel voor een toekomstige bestuursfunctie?
We weten allemaal dat het hier en daar met de vernieuwing van besturen kommer en kwel is. Er is b i j zonder moeilijk aan nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie te komen. Ouderen blijven dan maar te
lang ziften, want de kwaliteit van het bestuur meestal
niet ten goede komt. Anderzijds is de ervaring die vele
bestuursleden in lange tijd hebben opgebouwd, voor
afdelingen en verenigingen bijzonder waardevol.
In het voorjaar lopen de opleidingsactiviteiten in de
EHBO wat naar het eind. In zomermaanden kunnen
vele E H B O é r s het resultaat van opleiden en herhalingen in praktijk brengen tijdens medewerking aan a l lerlei evenementen. Maar als er minder vrijwilligers in

BLINDENBIBLIOTHEEK LEUNT
STERK OP VRIJWILLIGERS

de EHBO-verenigingen zijn te vinden, zal het steeds
moeilijker worden aan alle aanvragen om medewerking bij evenementen te voldoen.
Als 2 0 0 3 het jaar van de vernieuwingen is, dan geldt
dat niet alleen voor modulair onderwijs of richtlijnen

Het hoofdbestuur van

reanimatie. Ook de hele EHBO zal zich moeten ver-

de Koninklijke Neder-

nieuwen. Enerzijds zal heel nuchter moeten worden

landse Vereniging EHBO

geconstateerd dat minder mensen zich voor langere

heeft besloten de Grote

tijd aan een vereniging willen binden. Anderzijds zul-

Gouden Dr C.B. Tilanus

len besturen met inventiviteit en creativiteit een o m -

Jr-medaille in 2 0 0 3

slag moeten maken. Was de EHBO misschien te lang

toe te kennen aan de

een wat statische zaak, nu moeten de vernieuwingen

Christelijke Blinden Bi-

met dynamische voortvarendheid worden opgepakt.

bliotheek te Ermelo.

Ook wat afgeslankte verenigingen kunnen een hoge

Mensen die geen kran-

kwaliteit bieden. Wie die kwaliteit in huis heeft, zal

ten, tijdschriften en

zich in de samenleving kunnen presenteren als nuttig

boeken in gewone druk

en waardevol. En wie weet, komen er dan weer nieu-

(meer) kunnen lezen,

we en andere vrijwilligers die met u het belang van

missen niet alleen hun favoriete lectuur,

goede EHBO voor de samenleving inzien.

maar ook allerlei nuttige informatie.
Jos Noordanus

En verder

Bij de voorplaat:
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De glimlach van Twente

Zeker in de winter zijn computerspelletjes leuk. Maar als de blaadjes
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EHBO-test en column

aan de bomen komen en hef voorjaar tintelt, kun je de natuur in. Een
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Boek Het Oranje Kruis

fikse wandeling wissel je af met spelen in en rondom zo'n stoere toren.
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Nieuwsbrief

Het wordt weer tijd voor buiten.
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