
Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2013 

De bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de stichting Hard voor Hart staat gepland voor eind mei / begin juni. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in het VieCuri en zal om 19.30 uur beginnen met koffie en vlaai. De avond zal een 
informeel karakter hebben. Zodra de exacte datum bekend is, ontvangt iedereen hiervoor nog een uitnodiging. 

Beste vrijwilliger / hulpverlener, 
In de eerste nieuwsbrief van 2013 komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Bijeenkomst voor de vrijwilligers / Opzet van de nieuwsbrief in relatie met: Facebook – Twitter – Website / 
Herhalingscursussen in de kerkdorpen / Check uw gegevens / Diploma verlopen / Cijferslot op 0000 / Lesdata 

Stichting Hard voor Hart - Venray 

Editie 5 

Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief. 
Heeft u vragen / opmerkingen, laat het ons weten via communicatie@hardvoorhart.nl of Twitter of Facebook. 

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. 

Om op de site www.hartslagnu.nl de geboortedatum aan te passen, bleek niet zo eenvoudig te zijn. We hebben 
daarom een instructie toegevoegd. 
Inloggen op de site in met uw mobiele nummer. Bent u het wachtwoord vergeten. Klik op 
http://www.hartslagnu.nl/blz/voor-hulpverleners/wachtwoord-vergeten.html waar u een nieuw wachtwoord aan kunt 
vragen.  
Met de overgang naar HartslagNu zijn bepaalde gegevens verplicht geworden, daarom is de allereerste stap om uw 
voornaam en initialen in te vullen en deze gegevens op te slaan. 
Hierna is het pas mogelijk om de andere gegevens aan te passen. 
 
 

De opzet van de Nieuwsbrief.  
Voortaan wordt er 4 maal per jaar een nieuwsbrief verstuurd, in de maanden maart, juni, september en december. 
 De nieuwsbrief wordt voortaan gebruikt voor thema’s, algemene zaken en een terugblik. 
Alle nieuwsfeiten van de stichting Hard voort Hart – Venray gaan we kenbaar maken via Facebook en Twitter en 
natuurlijk via onze website. 
Daarom is het van belang om onze Facebook: http://www.facebook.com/hardvoorhart.venray en/of Twitter: 
https://twitter.com/#!/HardvoorHart pagina te volgen. 
Op dit moment hebben we op Facebook 194 Vrienden. 
Op Twitter hebben we 91 Volgers.  
Echter een klein aantal van deze Vrienden/Volgers staan geregistreerd als 
burgerhulpverlener bij onze stichting. 
Ook onze website wordt te weinig bezocht.  
De grafiek hiernaast laat de bezoeken zien vanuit de gemeente Venray. 
Daarom aan jullie het verzoek om Vriend (Facebook) of Volger (Twitter)  
te worden, zodat het nieuws niet wordt gemist. 

In de vorige nieuwsbrief werd er een oproep gedaan aan de vrijwilligers van de kerkdorpen. Het voorstel: ‘om de 
herhalingscursussen per kerkdorp te organiseren’ werd positief ontvangen. We gaan hier verder mee aan de slag, 
waarbij de vrijwilligers per dorp een schrijven zullen ontvangen. 
In Geijsteren hebben de vrijwilligers zelf het initiatief genomen en in het najaar wordt hiermee gestart. 

Donderdag 18 april is de laatste herhalingsles van de eerste helft van dit jaar.  
De herhalingsles wordt gehouden in het VieCurie en begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. 
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Ook krijgen de burgerhulpverleners sinds de lancering van HartslagNu géén sms'je meer, als hun diploma is 
verlopen. Men dient hier voortaan zelf alert op te zijn. 

Tip 1: Haalt u bij een inzet de AED uit de kast, steek het hangslot in uw zak. (hierdoor blijft de code geheim) 
Tip 2: Na het sluiten van de kast, de code op 0000 zetten. Beide tips ter voorkoming van diefstal. 
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