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Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In de 20ste editie en daarbij alweer de laatste nieuwsbrief van 2016 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Terugblik / Dankwoord / Herhalingslessen / Status AED kasten / Openen slot / Vincent van Gogh & Rooyse Wissel

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 20

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.

Terugblik.
Medio 2011 waren er 234 burgerhulpverleners, 0,55 % van de bevolking van de gemeente Venray. Met de volgende 
verdeling: Venray-dorp 92 burgerhulpverleners en de gezamenlijke kerkdorpen 142 burgerhulpverleners.
Nu ruim vijf jaar later zijn er in de gemeente Venray 452 (= 1,05%) geregistreerde burgerhulpverleners. In Venray-dorp 
215 burgerhulpverleners (dit is een ruime verdubbeling) en in de gezamenlijke kerkdorpen 237 burgerhulpverleners 
(ook dit aantal blijft uitstekend stijgen). Al met al in ruim 5 jaar tijd een stijging van 93 %.
In relatie met Limburg en Nederland betekent dit:
Burgerhulpverlener: Nederland: 0,8 %, Limburg: 1,1 % en in de gemeente Venray: 1,05 %.
Toch een kanttekening: waren we medio 2016 nog in de veronderstelling dat we de 500-grens bijna hadden bereikt. 
Door een opschoning in het HartslagNu systeem zakten we onder de dekkingsgrens van 1%.
Het aantal burgerhulpverleners in de gemeente Venray daalde met 71 personen naar 426. 
Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om steeds nieuwe aanwas te hebben en dat onze huidige burgerhulpverleners ervoor 
zorgen, dat zij jaarlijks de herhalingscursus volgen! En ervoor zorgen dat de gegevens up to date zijn, waarbij 
mailadres en geldigheid van het certificaat het belangrijkste is!

Dankwoord aan onze vrijwilligers! Zonder hen zou Hard voor Hart geen bestaansrecht hebben. Het bestuur is trots 
op jullie. En niet alleen het bestuur, maar alle inwoners van de gemeente Venray. Dit geeft een hart-veilig gevoel. 
Daarom willen wij, het bestuur van de stichting, jullie bedanken voor jullie bereidwilligheid gedurende het afgelopen 
jaar. Wederom hebben veel vrijwilligers 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 2017 toe. 
Nogmaals bedankt!

De 1ste datums voor de herhalingslessen BLS/AED voor volgend jaar (2017) zijn bekend: dinsdag 17 januari, 
dinsdag 7 maart en woensdag 17 mei.
Deze zijn van 19.00 uur – 21.00 uur.
De lessen  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/

Uitgezonderd twee Aed’s in Venraydorp zijn de overige Aed’s in de gemeente Venray voorzien van een nieuwe kast 
met verwarming en verlichting. Hiermee is het netwerk voor de komende jaren weer geborgd en zijn de Aed’s in de 
wintermaanden zeker weer betrouwbaar.
Men kan dus met een gerust hart in Venray wonen en verblijven. 
Met deze vervanging zijn er ook een aantal Aed’s verplaatst. Wilt u zich al vooraf oriënteren, waar in uw omgeving de 
Aed’s hangen, ga hiervoor naar onze website http://www.hardvoorhart.nl/aedlocatie/

Vincent van Gogh: Burgerhulpverleners kunnen, in principe alleen een oproep krijgen voor een reanimatie buiten de 
kantooruren (8.00 – 17.00 uur). Het kan voorkomen, dat er wegens zwaarwegende reden de toegang wordt geweigerd.

De Rooyse Wissel: De locatie is geblokkeerd, maar dit wil echter niet zeggen, dat er soms een melding is verstuurd, 
welke niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Graag uw begrip hiervoor.

Het openen van het slot van de Aed-kast blijkt niet altijd even eenvoudig. Daarom nogmaals de instructie:
Draai de opgegeven cijfercode - Druk het slot in - Daarna kunt u het slot opentrekken.
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