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De stichting Hard voor Hart wil een bijeenkomst organiseren voor al hun vrijwilligers. 
De avond heeft een tweeledig doel. Enerzijds krijgen wij contact met onze vrijwilligers, anderzijds bieden wij hun een 
interessante avond aan, waar ze hun vragen kwijt kunnen m.b.t. reanimatie. Het idee is, dat de cardiologen van 
VieCuri een voorlichtingsavond of lezing houden. Graag zouden wij willen weten aan welke onderwerpen behoefte is; 
wat zou jij als vrijwilliger nog graag willen weten. Bijv. de werking van het hart of een algemeen 'vragenuurtje‘, Laat het 
ons via de mail weten info@hardvoorhart.nl dan maken we er samen een mooi avond van. 

Beste vrijwilliger / hulpverlener, 
 
In deze laatste nieuwsbrief van 2012 de volgende onderwerpen: 
Bijeenkomst voor de vrijwilligers / Dankwoord aan onze vrijwilligers / Dag van de Vrijwilliger / Inventarisatie AED’s / 
Herhalingscursussen in de kerkdorpen / Check uw gegevens / Nieuwe lesdata 

Stichting Hard voor Hart - Venray 

Editie 4 

Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief. 
Heeft u vragen / opmerkingen, neem contact met ons op communicatie@hardvoorhart.nl of Twitter of Facebook. 

De inventarisatie van de AED’s is afgerond. Pijnpunten zijn: de verlichting en het adequaat functioneren van de AED 
bij lagere temperaturen. Een mogelijke oplossing is een verwarmde behuizing met verlichting. Dit is echter een 
behoorlijke kostenpost, waar nu nog geen gelden voor zijn. Met andere woorden: Wordt vervolgd! 

Op onze website www.hardvoorhart.nl kunt u allerlei informatie vinden. Niet alleen wat de stichting inhoudt, maar ook 
wat is voor mij als vrijwilliger van belang. Zoals o.a. Cursussen, Handleiding, Nazorg, Rapportage. Ook kunt u daar 
terecht met het stellen van vragen. 
Ook kunt u ons vinden op Facebook http://www.facebook.com/hardvoorhart.venray  en  
Twitter https://twitter.com/#!/HardvoorHart   

In oktober jl. is de site AED-Alert overgezet naar http://www.hartslagnu.nl/   
Door deze omzetting staat de geboortedatum van veel burgerhulpverleners op 30-10-2012. Het verzoek is derhalve 
om te controleren en indien nodig aan te passen. 
 
 

Dankwoord aan onze ruim 300 vrijwilligers! 
Zonder deze vrijwilligers zou Hard voor Hart geen bestaansrecht hebben. Wij, als bestuur van de stichting, zijn trots op 
jullie en willen jullie bedanken voor jullie bereidwilligheid gedurende het afgelopen jaar. Veel vrijwilligers hebben hun 
inzet getoond tijdens een oproep. Anderen stonden er klaar voor, maar werden nog niet opgeroepen. 
Wij wensen jullie hele gezellige feestdagen, een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2013 toe. 
Bedankt! 

Op zaterdag 10 november werd in Venray de ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’ bekend gemaakt. Tevens werd er de 
Dag van de Vrijwilliger gehouden. Ook Hard voor Hart was erbij om mensen te informeren en vrijwilligers te werven. 
Maar dit was niet voldoende. Om het werk zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we nog steeds vrijwilligers nodig. 
Daarom een oproep naar jullie. Als volgend jaar iedereen één vrijwilliger werft, komen we op beide facetten op de 
eerste plaats te staan. De gemeente Venray staat binnen de provincie Limburg, qua aantal AED’s op de eerste plaats, 
maar kijkend naar het aantal vrijwilligers op de derde plaats. 

Via deze nieuwsbrief een oproep aan de vrijwilligers van de kerkdorpen. Het voorstel is om de herhalingscursussen 
per kerkdorp te organiseren, zodat de dorpsbewoners weten wie en wat ze aan elkaar hebben in geval van een inzet. 
Tevens een manier om elkaar te leren kennen.  
Wij zijn erg benieuwd wat onze vrijwilligers in de kerkdorpen van dit voorstel vinden. Graag jullie reactie naar 
info@hardvoorhart.nl 

De data voor de herhalingslessen voor volgend jaar zijn weer bekend: maandag 28 januari; donderdag 21 februari; 
woensdag 6 maart; donderdag 18 april en maandag 27 mei. De lessen beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. 
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