
Nieuwsbrief 2de kwartaal 2014

In de eerste nieuwsbrief van 2014 deden we een oproep voor kandidaten voor een bestuursfunctie.

Deze oproep is gedeeltelijk geslaagd.

Ons eerste nieuwe bestuurslid is Jan Steeghs.

Maar we zijn er nog niet, we hebben nog minimaal één bestuurslid nodig om het bestuur weer 

op volle sterkte te krijgen.

Hebt u interesse, of kent u iemand, die interesse heeft om het bestuur te versterken, laat het ons 

weten. Als bestuurslid kost het u slechts enkele uren per maand.

Stuur een mail met naam, adres en telefoonnummer naar info@hardvoorhart.nl waarna wij contact met u 

opnemen.

Beste vrijwilliger / hulpverlener,

In de tweede nieuwsbrief van 2014 komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bestuurslid (-leden) gezocht / Herhalingslessen / Terugblik op de 112 dag 

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 10

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.

De datums voor de herhalingslessen BLS/AED voor het komende najaar zijn bekend.

Deze staan gepland op: maandag 8 september, dinsdag 7 oktober, woensdag 12 november en 

donderdag 11 december. 

De lessen worden gehouden in het VieCuri - Route 49 en beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

Meld je aan voor een van deze cursusdata via onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

De opleiding BLS/AED (de opleiding voor onze nieuwe burgerhulpverleners) wordt door twee instructeurs 

gegeven op dinsdag 16 september. 

Deze wordt eveneens gehouden in het VieCuri - Route 49. 

Ook deze les begint om 19.00 uur, maar duurt tot 22.00 uur.

Terugblik op de 112 dag in Venray.

De aanwezigheid van een aantal bestuursleden van de stichting Hard voor Hart op deze 112 dag, welke 

georganiseerd was door de brandweer van Venray, heeft weer een aantal vrijwilligers opgeleverd.

Het streefdoel van 1% van het aantal inwoners van de gemeente Venray komt steeds dichterbij.

Om dit te bereiken zullen we met zijn allen, jullie en wij, bezig moeten blijven om de stichting meer 

bekendheid te geven.

De zomervakantie staat weer voor de deur en het bestuur van de stichting wil iedereen een fijne vakantie 

toewensen.

In de volgende nieuwsbrief zal uiteraard een van de onderwerpen, de bestuurswijziging zijn. Ook zal de 

taakverdeling dan duidelijk zijn. We hopen natuurlijk dat we dan het bestuur weer compleet hebben.
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