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MANIFESTATIE: HELAAS …
GEEN ANIMO
Na een rondvraag bij zes verenigingen is
het districtsbestuur tot de conclusie moeten
komen dat er geen animo is voor het
(mede)organiseren van de Zeeuwse
manifestatie 2007. Dit heeft ons
genoodzaakt om na te denken over een
alternatief. We zijn op dit moment bezig om
de eerste ideeën van een Zeeuwse EHBOdag verder uit te werken.

DISTRICTSDAG ZEELAND:
NAJAAR 2007
De Districtsdag Zeeland zal plaatsvinden
op zaterdag 8 september 2007. Tijdens de
ledenvergadering zal een presentatie van
de nieuwe opzet worden gegeven door het
bestuur. Meer info volgt dus nog!
MAIL ONS UW IDEEËN VOOR DE
ZEEUWSE DISTRICTSDAG NAAR
EHBOPOST@zeelandnet.nl
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VOORWOORD
v/d
VOORZITTER
Nu mijn (zoals dat zo mooi in de statuten staat) "tijdelijke ontsteltenis"
vanaf 1 januari 2007 voorbij is, heb ik mijn taak opgepakt als voorzitter
van ook uw district Zeeland. Ik heb in de afgelopen twee maanden
respect gekregen voor mijn voorganger, Serafien Himschoot. Lid zijn
van een bestuur van een vereniging is namelijk helemaal anders dan
lid zijn van het districtsbestuur, laat staan in de functie van voorzitter.
Een vereniging heeft namelijk activiteiten, lesavonden, assistentie
verlening, leden, instructeur en andere hele concrete zaken. Bij het
district ontbreekt dit alles!! Het districtsbestuur is samengesteld uit
personen van verschillende verenigingen, die proberen om 'iets'
overkoepelends neer te zetten.
Ook bevinden wij ons als districtsbestuur tussen twee
spanningsvelden: enerzijds de landelijke en anderzijds die van uw
vereniging. De landelijke ontwikkelingen, die ook uw secretariaat heeft
ontvangen, spreken van een complete herstructurering. Hierbij staat
ook het voortbestaan van de districten onder druk, behoudens de
districten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de totale
organisatie. Voor de verdere invulling werd het idee gelanceerd om
een landelijk overleg op te richten, helaas waren er maar twee
aanmeldingen ('toevallig' wel vanuit het district Zeeland). Vanuit de
verenigingen wordt ook een proactieve houding verwacht, maar wat
die toegevoegde waarde zou kunnen zijn is voor mij op dit moment
nog niet helemaal duidelijk.
Vanuit mijn functie als voorzitter van de vereniging Lamswaarde stel ik
mij (en mijn medebestuurders) vaak de volgende vraag: Wat is de
toegevoegde waarde van het district voor 'mijn' vereniging? Het
antwoord is eigenlijk simpel: als alles goed gaat met de vereniging:
NIETS, helemaal NIETS. Maar als het een keertje niet zo soepel gaat,
zou het district voor mij een ingang kunnen zijn naar een mogelijke
oplossing (op welk gebied dan ook). Dit is ook precies waar we als
district Zeeland nu de afgelopen maanden mee hebben geworsteld en
de komende tijd ook nog wel zullen doen. De gemiddelde, goed
georganiseerde vereniging is zo autonoom dat ze zelfstandig (zonder
hulp van andere verenigingen of district) kunnen blijven functioneren
en als het dan een keertje niet zo goed gaat proberen ze het nog
zelfstandig op te lossen. Een mooi voorbeeld werd mij duidelijk tijdens
ons eerste informele bezoek aan de vereniging Oostburg, waarvan u
verderop in deze nieuwsbrief een verslag aantreft. Samen met het
Rode Kruis en zonder voltallig bestuur slagen zij erin de vereniging
Oostburg op de kaart te houden. Mijn complimenten voor de
vrijwilligers die deze vereniging desondanks draaiende weten te
houden!!
Brengt mij tevens tot misschien wel mijn grootste uitdaging: district
Zeeland op de (regionale en landelijke) kaart zetten en houden. We
hebben als districtsbestuurders expliciet het vertrouwen in elkaar
uitgesproken en iedereen wil er zijn schouders onder zetten. Helaas
werd ook de afgelopen periode gekenmerkt door diverse vervelende
persoonlijke omstandigheden, waardoor wij onze beloften niet
helemaal waar kunnen maken, maar we doen ons best.
Voorzitter EHBO District Zeeland
Lucien de Maat

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

AFVAARDIGING WEDSTRIJDPLOEGEN DISTRICT
ZEELAND NAAR TREFPUNT BEMMEL 2007
Aangezien we dit jaar geen Manifestatie organiseren in Zeeland hebben
we ook geen officiële afvaardiging van ploegen namens het district
Zeeland. Echter, alle verenigingen zijn in de gelegenheid om zichzelf op
te geven met een wedstrijdploeg bij de Nationale Bond voor EHBO.
Wie zich van tevoren wil aanmelden kan dat doen per brief, mail
(secretariaat@nationalebond.nl) of per telefoon. Het programma wordt
eind april/begin mei automatisch toegezonden. Bij de aanmelding kan
een lunchpakket ( € 6.-) worden besteld. Bij de stand van de Nationale
Bond kunnen consumptiebonnen worden gekocht voor frisdrank en voor
koffie en thee. Niet voor lunchpakketten!

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van het
District Zeeland zal plaatsvinden op 10 mei
2007. Noteer deze datum alvast in uw
agenda. Meer info volgt.

Het eigen logo op het diploma Eerste Hulp
Het is voortaan mogelijk het logo van de
eigen organisatie op diploma’s te laten
afdrukken.
Voor alle duidelijkheid volgen hier de
technische specificaties: bruikbaar zijn .png of
.gif bestanden 150 (h) x maximaal 400 (b).
logoservice@ehbo.nl

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
TREFPUNT 2007 IN BEMMEL
Nadat we met de wedstrijdploegen vanuit
Zeeland vorig jaar hoge ogen gooiden in het
Gelderse Bemmel organiseert de Nationale
Bond voor EHBO dit jaar opnieuw een
Trefpunt te Bemmel. De locatie is het Over
Betuwe College, De Heister 1, 6681 CV
Bemmel. Het Trefpunt zal plaatsvinden op
zaterdag 12 mei 2007.

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

HET DISTRICT ZEELAND OP BEZOEK IN OOSTBURG

Bezoek aan vereniging op 30 januari 2007.
Naar aanleiding van de nieuwe structuur van het district Zeeland, hebben wij
een bezoek gebracht aan EHBO Oostburg.
Een leuk onthaal in het Rode Kruis gebouw. Deze kleine vereniging houdt
zijn EHBO herhalingslessen in samenwerking met het Nederlandse Rode
Kruis. Ook bij assistentieverlening staan ze elkaar bij.
EHBO Oostburg is een vereniging met 22 leden. Het bestuur bestaat uit 3
bestuursleden. Deze vereniging functioneert heel goed ondanks het gemis
van een voorzitter.
vervolg op pagina 3

vervolg van pagina 2

Kaderinstructeur Fons Poppe had voor deze
avond een werkongeval in petto. Een
realistisch ongeval met 5 slachtoffers. Deze
oefening vond plaats in het Zwin College.
Lotusslachtoffers - lotus-kring West. Zij
waren heel inventief geweest met het
realiseren van diverse wonden.
Het ging erom slachtoffer goed observeren,
uitvragen en vooral goed nadenken. Kortom
een oefening met heel veel denkwerk en
addertjes onder het gras.
Na afloop had een evaluatie plaats en intern
werden nog diverse zaken besproken en
bediscussieerd.
De ontmoeting werd zowel door het
districtsbestuur als de vereniging positief
bevonden.
Districtsbestuur werd vertegenwoordigd
door:
Lucien – Etiënne - Corinne
BONDSONDERSCHEIDINGEN
Koewacht (10/3/2007)

Zuiddorpe (27/3/2007)

Dhr. F. Bakker
Bondsinsigne in GOUD

Mevr. N. van Nieuelande-Baart
Barmhartige Samaritaan in ZILVER

Dhr. B.G.G. Borgt
Bondsinsigne in Brons

11/1/2007

Uit de krant
het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
deze artikelen

31/3//2007

Bij de EHBO om 'mensen te helpen'
door Patricia de Ryck
Woensdag 28 maart 2007 - ZUIDDORPE - Ze heeft
net haar EHBO-diploma op zak, als ze verkozen
wordt tot voorzitster van EHBO Zuiddorpe. Als 29jarige begint ze vol energie aan deze beproeving.
De inmiddels 71-jarige Nadia van Nieulande-Baart
heeft dinsdagavond na 44 jaar afscheid genomen
van de vereniging.
,,Ik wilde mensen helpen, daarom ging ik op EHBO-les.
Toen ik gekozen werd, zat de vereniging in het slop.
We hadden niets, zelfs geen materiaal. Ik heb de
vereniging weer op de rails gezet", vertelt de
voorzitster enthousiast. Dat ze 44 jaar lang voorzitter
zou blijven, had ze nooit verwacht. "Ik gaf wel eens aan
dat het tijd werd voor nieuw bloed, maar dan zeiden de
leden al: doe jij het nog maar een paar jaar. Dan ging ik
weer verder. De tijd is zo snel gegaan." In al die jaren
heeft ze veel meegemaakt. Zo zijn diverse EHBOtechnieken aangepast en is het materiaal veranderd.
,,We hebben nu ook een AED-apparaat, echt een
vernuftig ding. Ze zijn heel duur en je hebt er nog twee
nodig ook. Eén om te gebruiken en de andere om te
oefenen. Gelukkig hebben we financiële steun
gekregen van de gemeente. Vroeger sponsorden de
fabrieken nog wel eens, maar toen het slechter werd,
hoorde we niets mee van ze." Daarnaast zijn er de
ongelukken, soms met slechte afloop. Als EHBO'er is
ze vaak al één van de eerste aanwezig.
"Je doet wat je kunt. Soms haalt een persoon het niet.
Daar ben je dan echt niet lekker van."
Op dit moment heeft de vereniging dertien leden. Ze
worden getraind door kaderinstructrice Myriam
Hamelink-van Poecke. In al die jaren heeft Van
Nieulande, ondanks al het regelwerk dat bij het
voorzittersschap komt kijken, nog nooit een les gemist.
,,Je leert iedere keer weer. Ieder lid moet een aantal
lessen per jaar volgen. Halen ze dat niet, dan moeten
ze uit de vereniging. Dat vond ik echt het akeligste
werk tijdens mijn voorzitterschap." Van Nieulande heeft
heel wat uurtjes aan de vereniging besteed. "Mijn man
steunde me altijd. Hij was zelfs al langer lid dan ik. Na
zijn overlijden, vorig jaar, merk ik dat het allemaal
moeilijker is geworden. Ook lichamelijk. Nu ik ga
verhuizen naar Sliedrecht, waar mijn dochter woont,
moet ik mijn functie opgeven."
Met pijn in het hart neemt ze afscheid van de
vereniging. "Mijn man zei altijd: als jij stopt, gaat het
kapot. Maar ik heb er vertrouwen in dat de vereniging
blijft bestaan."

Nadia van Nieulande-Baart ( rechts) neemt na 44 jaar
afscheid als voorzitster van de EHBO Zuiddorpe. foto
Wim Kooyman

COLOFON
Nieuwsbrief nr. 7
Maart 2007
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, Corinne Van
der Ha-Vermeulen
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

