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Op 1 januari telde de vereniging 48 leden. Aan het einde van het jaar 50 leden. 
 
Cursussen 
In februari zijn 10 cursisten van de opleiding Eerste Hulp, die in november 2018 van start was gegaan, 
geslaagd voor het examen. Deze cursus werd gegeven door Stefan Heesterbeek. 
In november zijn we  weer  gestart met een cursus Eerste Hulp, dit maal met 11 cursisten. Deze 
cursus werd gegeven door Ricardo van Laarhoven. Bij beide cursussen heeft Francis Dijkmans 
geholpen als Lotus. 
In oktober/november werd een cursus reanimatie/AED verzorgd voor leken. De cursus werd gegeven 
door Wim Derkx. 
 
Herhalingslessen 
De herhalingslessen in 2019 werden wederom gegeven in de aula van Kind Centrum De Parel.  
Op 18 februari was er een buitenoefening bij Autobedrijf Rik van de Burgt. Deze avond werd door 35 
personen bezocht. 
Op 30 september werd een lezing gegeven over populaire drugs door Medical Effects, de heer Logan 
van Woersem. Er kon kennisgemaakt worden met allerlei soorten drugs (namaak) Er werd uitgelegd 
wat er in zat, wat de effecten en de risico’s van verschillende drugs zijn, herkenning van iemand die 
onder invloed is en eventuele hulpverlening. Een bijzonder interessante avond die bezocht werd 
door 27 personen. 
De herhalingslessen Eerste Hulp werden gegeven door Ricardo van Laarhoven. 
Tevens werden herhalingslessen reanimatie/AED gegeven. Deze werden verzorgd door Wim Derkx 
en Loes Pollé. 
 
Hulpverlening 
In 2019 verleende een aantal EHBO’ers bij evenementen in Heeze en bij de Kennedymars in Someren 
assistentie. De bemiddeling bij de aanvragen werd verzorgd door José Petrillo. Eveline van Bree 
droeg zorg voor de tassen en de AED’s. Onze EHBO’ers zijn in totaal 231 uren inzetbaar geweest. 
 
Inzet AED 
Dit jaar zijn er wel een aantal malen AED’s opgehaald, maar niet daadwerkelijk ingezet. 
 
Bestuur 

F. van Noort   voorzitter/vertrouwenspersoon J. Petrillo    secretaris 

F. Cocquyt      penningmeester P. Vorstenbosch    materiaalcommissie 

 
 
 
 


