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We hebben 2015 positief af kunnen sluiten. In die zin dat we ons gestelde doel ‘1% van de 
gemeentepopulatie is burgerhulpverlener’ hebben gehaald. Dit betekent niet, dat we nu achterover kunnen 
gaan hangen. Daarom zijn we blij dat in het nieuwe jaar de stijgende trend zich voortzet. 

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In de eerste nieuwsbrief van 2016 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Doel gehaald / herhalingsles BLS/AED / Reanimatiepartner / Nieuwe verwarmde AED kasten
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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.

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 woensdag 11 mei, beginnend 
om 19.00 uur en eindigend om 21.00 uur.
De les wordt 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.
Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Op onderstaande plaatsen hangen inmiddels verwarmde 
nieuwe Aed-kasten (zie foto).

Watermolenstraat 1 in Oostrum,
Johan van Stalbergweg 6 in Vredepeel,
St. Jozeflaan 52 in Smakt,
Brugstraat 13 in Wanssum,
Gouverneur Houbenstraat 34 in Wanssum
Penningkruid 84 in Venray.

Sinds begin februari staan we geregistreerd als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.
Een aantal voordelen voor de stichting Hard voor Hart – Venray, als Reanimatiepartner van de 
Nederlandse Hartstichting:
Collectieve ongeval- en (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering,
Gratis AED-trainer,
Promotiemiddelen, zoals lesmaterialen, folders, enz.
Gratis lesboek Reanimatie,
Door mantelovereenkomsten gunstige condities bij relevante leveranciers.
Maandelijks de nieuwsbrief ‘Reanimatiepartner online’, welke wij ook op onze site zullen zetten. 
Ook maken wij u graag attent op hun website www.reanimatiepartner.nl
U vindt daar o.a. algemene informatie over Reanimatiepartners, cursuslocaties, ervaringsverhalen, 
reanimatieonderwijs, enz.. 

Als tegenprestatie wil de Hartstichting o.a. van ons de jaarlijkse kerngegevens m.b.t. de aantallen cursisten 
en activiteiten ontvangen. 
Tijdens cursussen, e.d. het, door de Hartstichting verstrekte, 
promotiemateriaal (vlag, tafelrok, enz.) zichtbaar opstellen.
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