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We zijn inmiddels de 400 grens ruim gepasseerd. 
Nog vijf burgerhulpverleners zijn er nodig om het streefdoel van ‘minimaal 1% van de inwoners van de gemeente 
Venray is burgerhulpverlener’ te halen.

Daarom bedanken wij, het bestuur van de stichting, onze vrijwilligers! 
Zonder jullie bereidwilligheid gedurende het afgelopen jaar, zou Hard voor Hart geen bestaansrecht hebben. Veel 
vrijwilligers hebben hun inzet getoond tijdens een reanimatie oproep. Anderen stonden er klaar voor, maar werden nog 
niet opgeroepen. 
Nogmaals bedankt! 

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In deze, alweer de laatste, nieuwsbrief van 2015 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Dankwoord / Opleidingen in het voorjaar van 2016 / Vervanging AED kasten / App HartslagNu.
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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.

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2016 toe. 

We zijn gestart met de vervanging van de AED-kasten door verlichte en verwarmde kasten.  
Door de vereiste stroomvoorziening worden een aantal locaties gewijzigd. 
Vanaf 2016 kunt u de AED locaties binnen de gemeente Venray terugvinden op onze site www.hardvoorhart.nl

De datums voor de herhalingslessen BLS/AED voor volgend jaar (2016) zijn op dit moment nog niet bekend: 
De bedoeling is om in de maanden januari, maart en mei een herhalingsles te plannen. Zodra deze bekend zijn 
vermelden we deze op onze website www.hardvoorhart.nl
De herhalingslessen zijn van 19.00 uur – 22.00 uur.
En worden gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray, bij binnenkomst 
rechtdoor. Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen

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.

Op 20 oktober jl. is de nieuwe App van HartslagNu online gegaan. 

Heb je een Smartphone en heb je de App nog niet gedownload, doe dit dan snel, want er zijn een aantal voordelen:
 de App alarmeert niet op woonadres, maar op de plaats waar je bent,
 de App stuurt alleen hulpverleners, die daadwerkelijk binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn;
 de App houdt daarbij rekening met de lokale infrastructuur als bruggen, spoorwegen, voet-/fietspaden, etc.

Lees meer op http://www.hartslagnu.nl/nieuws/187/25.000e-download-hartslagnu-app.html

Meerdere vrijwilligers hebben inmiddels ervaring opgedaan en de reacties zijn nog niet echt positief.
Enkele opmerkingen:
 ben sneller door mijn bundel heen, omdat GPS continue moet aanstaan;
 sneller de accu leeg;
 functioneert alleen op IPhone en Android;
 werkt lastiger dan op de oude manier: [Je bent in een vreemde plaats en je krijgt een oproep. Je wordt via Google 

Maps naar de locatie gestuurd. Zonder geluid, waardoor je steeds op je Smartphone moet kijken. Rijdend in de auto, 
één hand aan het stuur, in de andere hand kijkend (turend) op de smartphone en ondertussen ook nog op de weg 
lettend.
Word je aangehouden door de politie, ben je te laat en krijg je ook nog een bekeuring.]
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