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De aller beste wensen voor 2016
Namens het KNV EHBO district Noord-Holland willen wij u allen een geweldig en groeiend 2016 wensen.
Voor de district jaarvergadering, ontvangen wij uw afdeling graag op zaterdag 16 April te Zijpe.
Praat mee en doe mee. Ontmoet elkaar en verbind je met elkaar, zo kunnen we verder in de toekomst.

‘Samen staan we sterk’
KNV EHBO Nationale vaardigheidsproeven `districtswedstrijden´
In 2015 zijn wij als KNV EHBO district Noord-Holland met twee
teams naar de landelijke KNV EHBO vaardigheidsproeven
geweest. Hiervoor willen wij de twee afdelingen nogmaals
hartelijk danken.
Dit smaakt alleen naar meer.
De dag begon voor de teams zo rond 12.00 met inschrijven.
Waarna de spanning en saamhorigheid steeg per casus meer.
Het is een dag waar alleen EHBO-ers komen. de meesten voeren
het uit, andere staan naar de verrichtingen te kijken en te
overleggen.
Zo komen EHBO-ers bij elkaar, districten ontmoeten elkaar en
het landelijke bestuur van de KNV ontmoet alle EHBO-ers.
Heeft uw afdeling een team die namens het district wil mee doen aan deze dag geef dit team dan op bij het
secretariaat@ehbo-noordholland.nl
Wij hopen dat we eerst district vaardigheidsproeven mogen organiseren, omdat er meer dan twee teams zich
aanmelden. Meld je team aan voor 1 februari 2016, zodat wij de tijd hebben om de vaardigheidswedstrijden te
organiseren.

Brand en Ontruiming voor EHBO-ers
Wist u dat leden van uw afdeling met een geldig Oranje Kruis diploma al één
van de drie competenties heeft van een volledig BHV diploma?
De andere twee competenties zijn Brand & Ontruiming.
Dit kan in één dag worden gedoceerd en geëxamineerd.
U biedt uw leden weer een uitdaging en voor velen zal de rekening naar de
werkgever kunnen gaan.
Heeft u vragen over hoe dit te organiseren? Stuur een email naar
knvehbonh@gmail.com

Aanvragen van onderscheidingen
Als afdeling van de KNV mag je een onderscheiding aanvragen voor een lid dat zeer betrokken is bij de
afdeling. Bijvoorbeeld door 12,5 jaar EHBO-er te zijn en te posten tijdens evenementen of bestuurder
te zijn in die 12,5 jaar.
Het aanvraag formulier kunt u op de website: www.ehbo-noordholland.nl downloaden.
Dien het formulier uiterlijk 2 maanden voor de uitreiking van de onderscheiding in.

Heeft u suggesties of mededelingen, stuur een e-mail naar knvehbonh@gmail.com

