
Nieuwsbrief 4de kwartaal 2018

De 28ste editie is alweer de laatste nieuwsbrief van 2018 en bevat de onderwerpen: Dankwoord / Herhalingslessen 
voorjaar 2019 / Basiscursus BLS/AED / De Pluum voor de burgerhulpverleners / Aed kasten niet meer op slot

Stichting Hard voor Hart - Venray
Editie 28

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 burgerhulpverlener van belang. Zoals o.a. Cursussen, 
Handleiding, Nazorg, Rapportage. Ook kunt u daar terecht met het stellen van vragen.

De datums voor de herhalingsles BLS/AED voor het voorjaar van 2019 zijn: dinsdag 26 maart, maandag 15 april en 
woensdag 15 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.
Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Openen en sluiten van de AED-kast
Klik op bijgevoegde links: 
https://www.youtube.com/watch?v=NQyIBIDoVE4 en/of 
https://www.youtube.com/watch?v=1eDcBlh8oWs en/of 
https://www.youtube.com/watch?v=pUtGr7CJy5o
Want: wordt de nieuwe kast niet goed gesloten, dan wordt de groene plastic ‘behuizing’, welke aan de binnenkant zit, 
beschadigd en gaat de kast helemaal niet meer dicht.

De Aed kasten hoeven op korte termijn niet meer op slot.
De komende weken/maand worden de Aed's gecontroleerd en de Aed kasten voorzien van de nieuwe treksloten. 
Hoe werkt deze nieuwe opzet?
Het hangslot wordt van de kast verwijderd en deze wordt vervangen door een rode trekzegel. (zie afbeelding) Deze 
zegel zorgt ervoor dat de kast goed verzegeld is. Tijdens het opendraaien van de kast breekt deze zegel eenvoudig. 
Het is geen tie-wrap of iets dergelijks, dus er zijn geen tangen nodig om de kast te openen. 
Hierdoor zal er geen kostbare tijd meer verloren gaan met het openen van het slot en wordt het 
slachtoffer nog sneller geholpen. Ook in het donker winnen we hierdoor kostbare seconden. 
Als de AED uit de kast is gehaald, kan deze daarna gewoon weer worden teruggehangen. 
De Aed beheerder zorgt ervoor, dat er weer een nieuwe trekzegel aan de kast wordt bevestigd. 

Het bestuur van de stichting bedankt alle burgerhulpverleners/vrijwilligers voor hun bereidwilligheid en inzet gedurende 
het afgelopen jaar. Niet alleen wij, maar alle inwoners van de gemeente Venray zijn trots op jullie. 
Dit geeft een hart-veilig gevoel. Daarbij werd ook nog eens medio 2018 de grens van 500 burgerhulpverleners in de 
gemeente Venray gepasseerd. Helaas werd op dat moment ook de nieuwe Privacywetgeving (AVG) van kracht, met 
het gevolg dat HartslagNu ons vanaf augustus geen gegevens meer verstrekte. Hierdoor hebben we nu geen zicht op 
de actuele status. We gaan op korte termijn een Partnerschap aan met HartslagNu, waardoor wij in 2019 weer 
gegevens krijgen. 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een uitstekend begin van 2019 toe. 
Nogmaals bedankt.

Op de dag van de vrijwilliger, 7 december jl., ontving de secretaris van onze stichting namens alle burgerhulpverleners 
van Hard voor Hart – Venray uit handen van wethouder Anne Thielen de Pluum. De Pluum is een blijvende blijk van 
waardering voor vrijwilligers die volgens hun vrijwilligersorganisatie een pluim verdienen. 

De cursus BLS/AED voor de nieuw aangemelde burgerhulpverleners staat gepland voor maandag 25 maart of 
dinsdag 2 april 2019 (afhankelijk welke datum de voorkeur heeft). Er zijn nog plaatsen vrij, dus …!
Kent u iemand die ook burgerhulpverlener wil worden? Laat deze zich aanmelden! Stuur een mail naar 
info@hardvoorhart.nl
Deze basiscursus wordt eveneens gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray. 
Ook deze les begint om 19.00 uur, maar duurt tot 22.00 uur.
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