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Dankwoord aan onze vrijwilligers! We zijn hard op weg om de 400 vrijwilligersgrens te passeren. 
Zonder hen zou Hard voor Hart geen bestaansrecht hebben. Ook het nieuwe bestuur is trots op jullie. 
Daarom willen wij, het huidige bestuur van de stichting, jullie bedanken voor jullie bereidwilligheid 
gedurende het afgelopen jaar. Veel vrijwilligers hebben hun inzet getoond tijdens een reanimatie oproep. 
Anderen stonden er klaar voor, maar werden nog niet opgeroepen. 
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2015 toe. 
Nogmaals bedankt! 

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In, inmiddels al weer, de laatste nieuwsbrief van 2014 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Vrijwilligers bedankt / Herhalingslessen 2015 / Opleidingen burgerhulpverlener / Terugblik

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 12

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 1ste datums voor de herhalingslessen BLS/AED voor volgend jaar (2015) zijn bekend: 
maandag 26 januari, dinsdag 3 maart en dinsdag 12 mei.
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 burgerhulpverlener werd de 1ste cursus op 16 september 
gehouden. Echter door de hoeveelheid afmeldingen werd de 2de cursus op 20 oktober helaas gecanceld. 
Deze zal begin volgend jaar worden gepland. 

Ter verduidelijking. 
Waarom en wanneer wordt er een cursusdatum geannuleerd?
Als bestuur van de stichting Hard voor Hart – Venray dienen wij verantwoording af te leggen aan de 
gemeente Venray over de ontvangen gelden. Wij kunnen er géén zootje van maken. Daarom zijn er 
afspraken gemaakt over het wel of niet doorgaan van een cursus.

Een cursusgroep bestaat uit twaalf (12) deelnemers.
Als er bij een cursus voor de nieuwe vrijwilligers minder dan acht (8) deelnemers zijn, wordt de geplande 
cursus geannuleerd.
Zodra er bij een herhalingsles minder dan tien (10) deelnemers zijn, gaat ook deze cursus niet door.
We begrijpen dat u plotseling verhinderd kunt zijn, maar hierdoor hopen we, dat u ons standpunt ook beter 
begrijpt.

Terugblik.
In medio 2011 waren er 234 burgerhulpverleners, 0,55 % van de bevolking van de gemeente Venray. Met 
de volgende verdeling: in Venray 92 burgerhulpverleners en in de kerkdorpen 142 burgerhulpverleners.
Nu ruim drie jaar later (nov. 2014) zijn er 380 geregistreerde burgerhulpverleners woonachtig in de gemeente 
Venray, maar liefst 0,88 %. Met de volgende verdeling: in Venray 177 burgerhulpverleners (bijna een 
verdubbeling) en in de gezamenlijke kerkdorpen 203 burgerhulpverleners (ook dit aantal blijft stijgen).
In ruim 3 jaar tijd een stijging van 146 burgerhulpverleners, dat is 0,33 %.

In relatie met Limburg en Nederland betekent dit:
Burgerhulpverlener: Nederland: 0,46 %, Limburg: 0,84 % en in de gemeente Venray: 0,88 %.
Aed /1000 inwoners: Nederland: 0,49, Limburg: 0,77 en in de gemeente Venray: 1,16.
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