
Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2014

Deze eerste nieuwsbrief van 2014 is eigenlijk een brandbrief!
Waarom?

Beste Dames en Heren vrijwilligers,

Stichting Hard voor Hart bestaat vanaf 2008, nu ruim 5 jaar.

Vanaf eind 2010 zijn enkele, van de huidige bestuursleden, al bezig geweest om de aanzet te geven tot het huidige 
bestuur. 
In de jaren daarna zijn wij, samen met u, steeds bezig geweest om de stichting bekend te maken en verder uit te 
breiden.
Er zijn momenteel ruim 350 vrijwilligers verdeeld over Venray en de kerkdorpen. Elk jaar komen velen van u op de 
herhalingscursus reanimatie en kunt u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte blijven van het reilen en zeilen 
van onze stichting.

Nu willen wij graag in contact komen met kandidaten voor een bestuursfunctie in de stichting. 
Degene die hier interesse in heeft, vragen wij, om dit via ons contactadres, op onze site www.hardvoorhart.nl/contact/
kenbaar te maken.
U kunt uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven, waarna wij contact met u opnemen.

De stichting zal u hiervoor zeer erkentelijk zijn.

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In de eerste nieuwsbrief van 2014 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Brandbrief / Vrijwilligers nodig / HartslagNu / Herhalingslessen
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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.

Binnen de gemeente Venray gaan de dorpsraden de herhalingscursussen per kerkdorp organiseren. 
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).
Daarom graag een reactie naar communicatie@hardvoorhart.nl

De datums voor de herhalingslessen in het nieuwe jaar staan op de website www.hardvoorhart.nl/cursussen/
maandag 17 maart en dinsdag 15 april. Er is alleen nog plaats op 15 april. 
Deze worden gehouden in het VieCurie. Route 49. De lessen beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. 
HartslagNu.nl werkt nog steeds niet vlekkeloos, hou dus zelf ook uw verloopdatum in de gaten.

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