
Nieuwsbrief 3de kwartaal 2016

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In de derde nieuwsbrief van 2016 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Resterende herhalingslessen najaar / Opschoning oproepsysteem HartslagNu / Status nieuwe AED kasten / 
Burgerhulpverleners: Stand van zaken / Status nieuwe AED kasten / Mis géén nieuwsfeiten

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 19

Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen / opmerkingen, laat het ons weten via info@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 resterende herhalingslessen BLS/AED voor het najaar zijn: maandag 24 oktober, 
woensdag 23 november en donderdag 15 december. Deze zijn van 19.00 uur – 21.00 uur.
De lessen  worden gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray.
Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Inmiddels hangen er op xx plaatsen de verwarmde nieuwe Aed-kasten (zie foto). 

In de zomermaanden heeft HartslagNu hun oproepsysteem opgeschoond. De Burgerhulpverlening 
accounts zijn gecontroleerd op o.a. geen adresgegevens, verlopen trainingsgegevens, incomplete 
gegevens, dubbele accounts, geen geldig mailadres.
Dachten wij nog, dat we onze 500ste burgerhulpverlener konden verwelkomen, heeft deze opschoning het 
aantal burgerhulpverleners teruggebracht van 497 naar 426. Dit betekent dat we weer onder het gestelde 
doel van >1% van de gemeentepopulatie zitten.
Daarom ! Zorg dat uw gegevens up to date zijn. Controleer uw gegevens in https://hartslagnusystem.nl/
Zeker bij verandering van de twee belangrijkste items: mailadres en geldigheid van het certificaat, wijzig dit. 
Lukt het niet, laat het ons weten.

Burgerhulpverleners/vrijwilligers vs. inwoners. De stand van zaken: Het doel is, dat van iedere gemeente in 
Limburg >1% van de inwoners burgerhulpverlener is. Daar de teller in de gemeente Venray helaas is 
gezakt naar 0,99 %, voldoen we daar niet meer aan. We hebben nog enkele burgerhulpverleners/ 
vrijwilligers nodig om het doel te halen. Maar dit betekent niet dat hierna we stoppen met de werving. Nee 
hoor, aantallen blijven wisselen. Dus … er is toch niets mooier, dan bijv. je buren te kunnen helpen bij een 
hartstilstand. En wat kost het? Eén avond een basiscursus (gratis) en daarna jaarlijks een herhalingscursus 
(ook gratis) van een paar uur. 

Alle nieuwsfeiten van de stichting Hard voort Hart – Venray maken we kenbaar maken via Facebook, 
Twitter en natuurlijk via onze website. 
Daarom is het van belang om onze Facebook: http://www.facebook.com/hardvoorhart.venray en/of 
Twitter: https://twitter.com/#!/HardvoorHart pagina te volgen. Op dit moment hebben we op Facebook 
328 Vrienden. 
Op Twitter hebben we 150 Volgers. 
Wordt Vriend (Facebook) of Volger (Twitter) zodat het nieuws niet wordt gemist. 
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