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AFSCHEID VAN EEN
VOORZITTER
Nog voor hij afscheid nam als voorzitter
liet Serafien Himschoot weten deel te
willen blijven uitmaken van het bestuur
van het EHBO District Zeeland. Dit siert
hem, als mens en als verantwoordelijk
bestuurder van de EHBO waarvoor hij
zich al zoveel jaren heeft ingezet.

In 1982 werd Fien bestuurslid van de
EHBO vereniging in IJzendijke. Onder
andere door zijn nimmer aflatende inzet
werd hij in 1992 verkozen tot voorzitter
van de vereniging in IJzendijke. In 1992
nam Fien ook de plaats in van R. Pollet
in het Districtsbestuur Zeeland en werd
hij Bondsraadslid van de Nationale Bond
voor EHBO. Tijdens de Algemene
ledenvergadering van 28 juni 2006 is
Fien afgetreden als voorzitter. Hij blijft
bestuurslid van het EHBO
Districtsbestuur Zeeland en
Bondsraadslid van de Nationale Bond
voor EHBO.
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EHBO DISTRICT ZEELAND IN NIEUW VAARWATER
Na een turbulent EHBO-seizoen 2005 – 2006 is het EHBO District Zeeland
terug als nooit tevoren. Met een nieuwe voorzitter, enkele nieuwe
gezichten en oude bekenden in een nieuwe functie, hoopt het EHBO
District Zeeland met frisse moed aan de slag te gaan. We staan met zijn
allen voor een aantal grote uitdagingen: het behoudt van de Districten in de
organisatiestructuur, het ledental van onze verenigingen op peil houden,
het organiseren van een Manifestatie 2007 en de relatie tussen het District
Zeeland en de verenigingen moet een flinke impuls krijgen. De komende
maanden gaan wij hiervoor aan de slag en hopen op uw medewerking.
Het bestuur

NIEUWE VOORZITTER EHBO
DISTRICTSBESTUUR ZEELAND
Beste lezer, mijn naam is Luciën de Maat, 41 jaar, woonachtig in
Hulst. Opgegroeid in het "heilig land" Lamswaarde. Sind 1983
gediplomeerd EHBO-er en sinds 1989 voorzitter van de EHBOvereniging Lamswaarde. Ook ben ik nu 10 jaar gediplomeerd LOTUS.
Op de extra ledenvergadering van 28 juni ben ik als voorzitter
gekozen van het District Zeeland. Ik streef naar een
vernieuwingsimpuls binnen het District Zeeland. Waarbij een
verduidelijking van de toegevoegde waarde van het District voor de
verenigingen één van mijn doelstellingen is. Anders geformuleerd:
wat is de missie (wat is het bestaansrecht) en visie (wat willen we in
de toekomst worden/zijn) van het District en welke mijlpalen (stappen)
moeten we daarvoor realiseren? Maar het Districtsbestuur kan dat
niet alleen. We hebben de verenigingen nodig om EHBO in Zeeland op
de kaart te houden/zetten. Ik reken op een positieve en pro-actieve
bijdrage.

EHBO KALENDER
Hebt u info voor de EHBO kalender, geef
deze dan door via
ehbopost@zeelandnet.nl
dan plaatsen wij deze in een volgende
editie van de nieuwsbrief!

KORT NIEUWS
Trefpunt 2007
De landelijke manifestatie – sinds een jaar
Trefpunt genaamd – zal plaatsvinden op 12
mei 2007. Nadere info volgt later. Reserveer
alvast deze datum in uw agenda!!

Nieuwe kaderopleiding NODE
De nieuwe kaderopleiding van NODE in onze
regio is rond. En wel in de Stenge te
Heinkenszand.
De voorlichtingsavond vindt plaats op 25
oktober 2006.
Dan begint de opstapcursus op 15, 22 en 29
november en op 2 december 2006 de
toelatingstest.
De cursus start op 13 december 2006 en
duurt 35 dagdelen en is verdeeld over
ongeveer een jaar, vakantie uitgesloten.

COLOFON
Nieuwsbrief nr. 6
September 2006
Deze digitale nieuwsbrief geeft
achtergrondinformatie over actuele
ontwikkelingen op het gebied van EHBO en
wordt periodiek uitgebracht onder
verantwoording van het Districtsbestuur
Zeeland van de Nationale Bond voor EHBO
Redactie medewerkers: Steven De Froy,
Luciën de Maat, Etiënne de Wit
Contactadres Districtsbestuur:
Corinne Van der Ha-Vermeulen
Emmabaan 73
4576 EC Koewacht
Telefoon: 0114-362014
ehbozeelandsecr@zeelandnet.nl
Elke EHBO vereniging in Zeeland kan
emailadressen opgeven waarop ze de
nieuwsbrief willen ontvangen, mail naar
EHBOPOST@zeelandnet.nl
Onder vermelding van “Abonneren
Nieuwsbrief EHBOPOST”
Hebt u kopij voor de volgende nieuwsbrief?
Inleveren via EHBOPOST@zeelandnet.nl

EIGEN WEBSITE DISTRICT ZEELAND
Elke vereniging zijn eigen pagina!
In maart 2006 is de website van het EHBO District Zeeland online
gegaan.

http://zeeland.ehbo.tripod.com
Deze website is er voor en door de EHBO verenigingen in Zeeland. Niet
elke vereniging heeft zijn eigen website. De website van het district
Zeeland biedt alle verenigingen de mogelijkheid om info (over de
lesdagen, uren, lezingen etc..) in te leveren bij het district. Vervolgens
wordt de info op de eigen pagina van de vereniging op onze site gezet.
Verenigingen met een eigen website kunnen dit doorgeven aan ons,
zodat we een link kunnen plaatsen.
UW EIGEN INFO OP DE WEBSITE? DAT KAN!
De info kan u sturen naar ehbopost@zeelandnet.nl of per post naar:
EHBO District Zeeland, p/a Steven De Froy, Graaf Jansdijk A 32, 4554
AE Westdorpe. Teksten liefst digitaal toezenden!
Je moet rekening houden met enkele dagen vertraging vooraleer uw info
op de pagina wordt geplaatst.

FUNCTIEWIJZIGINGEN EN NIEUWE VERKOZENEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de verkiezingen
plaatsgevonden van de nieuwe voorzitter en de Bondsraadsleden.
Hieronder een overzicht van de wijzigingen:
Gekozen tot voorzitter van het EHBO Districtsbestuur Zeeland:
Luciën de Maat (was Fien Himschoot)
Gekozen tot lid van de BONDSRAAD van de Nat. Bond voor EHBO:
Saskia den Hartog (was Marleen Otjes - van Laar)
Steven De Froy (was reserve Bondsraadslid)
Fien Himschoot (herkozen)
(reserve Bondsraadslid) Ronny de Kerf (was Bondsraadslid)
Gekozen tot plaatsvervangend Hoofdbestuurslid van de Nat. Bond
voor EHBO:
Fré Bakker

SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR
-

Luciën de Maat
Corinne van der Ha - Vermeulen
Etiënne de Wit
Fien Himschoot
Ronny de Kerf
Marleen Otjes - van Laar
Steven De Froy
Saskia den Hartog
vacature

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

HOODBESTUUR (namens District Zeeland)
-

Willie Remorie
Fré Bakker

lid Hoofdbestuur
plaatsvervangend lid Hoofdbestuur

1 VACATURE DISTRICTSBESTUUR
Het Districtsbestuur Zeeland is nog op zoek naar één bestuurslid. Jaja,
zult u denken, dat hebben we al een paar keer gelezen in deze e-mail
nieuwsbrief! Toch blijven wij onze oproep herhalen!
We willen als Districtsbestuur meer dan ooit de verbindende schakel
worden tussen onze Zeeuwse verenigingen, maar daarvoor zijn vele
handen nodig! Denk er over na en neem contact op met het secretariaat
om u aan te melden. Met nog meer ‘ vers bloed’ kunnen we straks veel
werk verrichten voor onze verenigingen!

GEÏNTERESSEERD? ehbozeelandsecr@zeelandnet.nl

