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Eind november is er na overleg besloten om in de St. Ursulastraat de AED-kast verhangen 
van nr. 14 (woonhuis) naar nr. 2 (wijkcentrum Den Hoender). 

Beste vrijwilliger / hulpverlener, 
In de laatste nieuwsbrief van 2013 komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Terugblik bijeenkomst voor de vrijwilligers / Vrijwilligers nodig / Piet Jans / Herhalingslessen / HartslagNu / Vakantie 

Stichting Hard voor Hart - Venray 

Editie 8 

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. 

Burgerhulpverleners/vrijwilligers vs. inwoners. De stand van zaken:  
Het doel is, dat van iedere gemeente in Limburg >1% van de inwoners. De teller in de gemeente Venray staat 
inmiddels op 0,90 %. Dit is een stijging van ruim 0,1 % t.o.v. eind vorig jaar.  
Maar we zijn er nog niet. We hebben nog 50 burgerhulpverleners/vrijwilligers nodig om het doel te halen. Laat dit 
het streven zijn voor 2014.  
Er is toch niets mooier, dan bijv. je buren te kunnen helpen bij een hartstilstand. En wat kost het?  
Eén avond een basiscursus (gratis) en daarna jaarlijks een herhalingscursus (ook gratis) van een paar uur. 

Dankwoord aan onze ruim 350 vrijwilligers! 
Zonder hen 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 calamiteit. Anderen stonden er klaar voor, maar werden nog niet opgeroepen. 
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2014 toe. 
Bedankt! 

Het bestuur heeft de dorpsraden binnen de gemeente Venray uitgenodigd voor een overleg om de herhalingscur-
sussen per kerkdorp te organiseren. Dit overleg heeft vorige maand plaatsgevonden. Van de vertegenwoordigers van 
de aanwezige dorpsraden waren de reacties positief. Om dit beter te kunnen bewerkstelligen is er (in het kader van de 
Wet op de Privacy) een brief naar de burgerhulpverleners gestuurd met de vraag of er bezwaar was op het verstekken 
van het mailadres. Tot nu toe heeft de helft aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben. Van de andere helft is het 
nog niet duidelijk of zij vergeten te zijn te reageren of er inderdaad bezwaar tegen hebben (wat hun goed recht is). 

De eerste datums voor de herhalingslessen in het nieuwe jaar staan op de website www.hardvoorhart.nl/cursussen/  
maandag 20 januari en dinsdag 18 februari. Deze worden gehouden in het VieCurie. De lessen beginnen om 19.00 
uur en duren tot 21.00 uur. HartslagNu.nl werkt nog niet vlekkeloos, hou dus zelf ook uw verloopdatum in de gaten. 

Vorig jaar oktober is de site  AED-Alert overgezet naar http://www.hartslagnu.nl/   
Door deze omzetting staat de geboortedatum bij diverse  burgerhulpverleners nog steeds op 30-10-2012. Ook zijn niet 
alle gegevens correct ingevuld. Door deze wijziging moeten de meeste velden verplicht worden ingevuld. Daarom het 
verzoek  om te controleren en indien nodig aan te passen. Lukt het niet, laat het ons weten. 
 
 

Tijdens de bijeenkomst in mei was een opmerking, dat het openen van de AED kast niet altijd even gemakkelijk ging. 
Daarom is er in augustus/september op zes verschillende plaatsen een oefensessie geweest.  
De opkomst was erg mager. Maar omdat het snel openen van de kast belangrijk is, via deze nieuwsbrief de instructie.  
Zorg ervoor dat de code van het slot goed staat, als u de AED-kast wilt openen. 
Druk eerst het slot in, alvorens u eraan trekt om de kast te openen. Er komt hiervan nog een instructie met tekening op 
de site te staan.  
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