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In de voorgaande nieuwsbrief gaven we aan hard op weg te zijn om de 400 vrijwilligersgrens te passeren, 
inmiddels hebben we de 400ste Burgerhulpverlener welkom geheten. Blij dat we steeds dichter bij het 
gestelde doel van 1% van de gemeentepopulatie komen. Hierdoor kunnen we sneller onze medemens 
helpen, ondanks dat we hopen dat dit ook in 2015 zo min mogelijk nodig zal zijn.

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In de eerste nieuwsbrief van 2015 komen de volgende onderwerpen aan bod:
400ste Burgerhulpverlener / Locatie wijziging / Opleidingen burgerhulpverlener / HartslagNu / AED kast

Stichting Hard voor Hart - Venray

Editie 13

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.

In het voorjaar staat er nog één herhalingsles BLS/AED gepland en wel op dinsdag 12 mei, 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/

Het is van groot belang dat uw gegevens correct geregistreerd staan.
Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende item vanuit 
HartslagNu http://www.hartslagnu.nl/blz/burgerhulpverlening/opschoning-systeem.html

Van belang zijn m.n. de punten:
b. Burgerhulpverlening account
e. Geen adresgegevens
f. Verlopen trainingsgegevens
g. Incomplete gegevens
h. Dubbele accounts
i. Geen geldig e-mail adres

Door de huidige verbouwing (verkleining) van de huiskamer in het VieCuri is deze niet meer geschikt om 
een cursus in te geven. Wij moesten daarom op zoek naar een nieuwe locatie en zijn erg blij, dat we deze 
hebben gevonden.
De lessen worden voortaan gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van 
SV Venray, Sportlaan 6. 5802 AH Venray. Deze ruimte is gelegen op het sportcomplex De Wieën.
Waren we jaren de gast van het VieCuri, voortaan zijn we de gast van de business club van SV Venray.

Hard voor Hart – Venray vermoedt een doelbewuste
vernieling van deze AED kast.
Deze kapotte kast hing aan de muur van school
De Kruudwis in Landweert – Venray, waarbij de
AED kasten echt wel tegen een stootje kunnen, 
echter ….. grof geweld is een ander verhaal.

Nadat op 10 februari de gecancelde cursus van 20 oktober 2014 werd gehouden,
wordt de 2de cursus voor de nieuwelingen begin april gehouden.

Ben je tijdelijk niet beschikbaar (bijv. vakantie), dan kun je dit aangeven in jouw account in HartslagNu.
Log in en ga naar [Mijn beschikbaarheid]. Achter elk opgegeven adres staat [Beschikbaarheid aanpassen], 
selecteer [Niet beschikbaar] en druk op [Opslaan]. Wanneer je terug komt van vakantie of omdat je weer 
beschikbaar wilt zijn, dan kun je dit weer opnieuw aanpassen.
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