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Enkele weken geleden hebben we afscheid genomen van Iggi Cornelissen, Silvie van Bommel en André 
Grotens als bestuurslid van het eerste uur. Gedurende de afgelopen vijf jaar hebben zij zich ingezet om, 
nadat de Juniorkamer de stichting had opgericht, deze verder gestalte te geven tot een solide stichting. 
Bedankt voor jullie inzet.
Door hun vertrek uit het bestuur zijn we de afgelopen maanden driftig op zoek geweest naar een nieuwe 
voorzitter en penningmeester. 
In deze nieuwsbrief willen we graag het nieuwe bestuur aan jullie voorstellen, met een grove vermelding 
van de taakgebieden, zodat u weet, door wie uw specifieke vraag behandeld wordt. 
Voorzitter: Geert Nelissen, voorheen secretaris,
Secretaris: Jan Steeghs, (per april 2014)
Penningmeester: Riet Smits, (per augustus 2014)
Jolanda Brauer – Bestuurslid met het aandachtsgebied Publicatie & Algemene Communicatie,
Matt Botden – Bestuurslid met het aandachtsgebied website, nieuwsbrief en vrijwilligersbestand,
Marcel Janssen – Bestuurslid met het aandachtsgebied coördinatie / onderhoud Aed's,
Braim Rahel (Cardioloog) – Adviseur.
Op onze website www.hardvoorhart.nl/bestuur/ staat de foto van het nieuwe bestuur.

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In de derde nieuwsbrief van 2014 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Bestuur weer compleet / Herhalingslessen  / Opleiding tot burgerhulpverlener/ Niet-reanimatiepenning
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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.

De datums voor de herhalingslessen BLS/AED voor dit najaar zijn: maandag 8 september, 
dinsdag 7 oktober, woensdag 12 november en donderdag 11 december. 
De lessen worden gehouden in het VieCuri - Route 49, beginnend om 19.00 uur en eindigend om 21.00 uur.
Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Door de hoeveelheid nieuwe aanmeldingen voor burgerhulpverleners zijn er twee datums voor de opleiding 
BLS/AED (de opleiding voor onze nieuwe burgerhulpverleners) gepland: dinsdag 16 september en 
maandag 20 oktober 2014. Voor onze nieuwe vrijwilligers: Geef uw keus door!
Deze wordt eveneens gehouden in het VieCuri - Route 49. 
Ook deze les begint om 19.00 uur, maar duurt tot 22.00 uur.

De penning ‘niet reanimeren’, wat betekent dit voor onze burgerhulpverleners.
De ‘niet-reanimeren penning’ geeft aan dat de drager hiervan niet gereanimeerd wil worden. U hoeft de 
reanimatie niet te starten als de penning aanwezig is. Echter u mag niet naar de penning op zoek gaan, 
omdat dit tijdverlies betekent. Mensen die wel gereanimeerd willen worden, kunnen dan namelijk tekort 
worden gedaan. Mocht u bij het ontbloten van de borst een penning aantreffen, dan mag u stoppen met 
reanimeren. U mag ook doorgaan tot professionele hulpverleners aanwezig zijn. De professionele hulpverlener 
dient de penning te respecteren en te stoppen of niet te beginnen met de reanimatie.
Het recht om een behandeling te weigeren door middel van een niet-reanimerenpenning ligt in de Wet op 
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verankerd.
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