Vereniging EHBO in de wijk Zielhorst
In 2018 is in Zielhorst de Vereniging EHBO Zielhorst opgericht.
Deze vereniging streeft ernaar om op de juiste manier eerste hulp te (laten)
verlenen bij ongelukken. In Zielhorst, maar natuurlijk ook daarbuiten. Dat
betekent onder meer dat de vereniging zoveel mogelijk mensen in AmersfoortNoord wil motiveren en stimuleren om deskundige Eerste Hulp te kunnen
verlenen.

• EHBO-cursus – betaald door uw zorgverzekering of het
Buurtbudget
Zo biedt de vereniging (bij voldoende deelname) jaarlijks ten minste één complete cursus EHBO aan en
zorgt zij voor jaarlijkse bijscholing van haar leden, zodat hun EHBO-diploma geldig blijft. De complete
cursus, inclusief examen en het eerste (kalender)jaar contributie van de vereniging, kost EUR 195,00.
Vaak wordt de cursus geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering. Maar ook het
Buurtbudget Zielhorst steunt dit initiatief van harte en betaalt in 2018 de cursus voor mensen die
wonen en/of werken (eventueel als vrijwilliger) in de wijk Zielhorst, voorzover zij dit niet vergoed
krijgen van hun zorgverzekering.

• Bijscholing voor wie al een EHBO-diploma heeft
Heb je al een (geldig) EHBO-diploma? Dan kan je ook lid worden van de Vereniging EHBO Zielhorst en
bij ons meedoen met de vervolgbijeenkomsten om je diploma geldig te houden. Het lidmaatschap
(inclusief de herregistratiekosten bij het Oranje Kruis) kost EUR 40,00 per jaar. Lid worden? Meld je aan
bij wbt@wijkzielhorst.nl. Vermeld daarbij waar en wanneer je je eenheidsdiploma Oranje Kruis hebt
behaald en bij welke vereniging of andere instantie je tot nog toe je EHBO-competenties op peil hebt
gehouden. Je moet ook zelf aangeven bij het Oranje Kruis dat je jouw gegevens wil laten omzetten naar
Zielhorst (officieel staan we bij het Oranje Kruis te boek als St.BIAN Ver. EHBO Zielhorst).

Ook een EHBO-cursus volgen?
Binnenkort start er weer een cursus. Een cursus duurt tien lessen van elk twee uur (met mogelijk een extra
les voor het examen). Zodra er een groep van acht deelnemers is, kunnen we de cursus organiseren –
afhankelijk van de wensen van de deelnemers overdag of ’s avonds.
Meld je aan voor de lijst door het inschrijfformulier op de achterkant van dit bericht in te vullen en in te
leveren bij of te mailen naar wbt@wijkzielhorst.nl – p/a Cellostraat 4, 3822 CB Amersfoort.
Dit zijn de voorwaarden:
•

Iedereen uit Amersfoort mag meedoen, je hoeft niet per se in Zielhorst te wonen of te werken, maar
als het erg druk wordt, krijgen Zielhorsters voorrang.
• Jongeren mogen meedoen als zij op de examendatum ten minste 15 jaar en zes maanden oud zijn en
hun ouders akkoord gaan met hun inschrijving.
• Deelnemers worden automatisch lid van de Vereniging EHBO Zielhorst.
• We bieden een complete EHBO-cursus (inclusief reanimatie, AED en kinderen) van tien lessen van 2
uur, plus het examen.
• De docenten zijn (Schothorster) Teus Jansen en (Zielhorster) Ann Heinhuis-Guiver.
• De kosten bedragen, inclusief lesboeken, materialen, koffie en thee EUR 195,00 per persoon.
LET OP:
•

Mogelijk vergoedt uw zorgverzekering deze cursus geheel of gedeeltelijk! Check dit
op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

Inschrijfformulier Cursus EHBO Zielhorst
Ik heb belangstelling voor de eerstvolgende cursus EHBO, incl. reanimeren, AED,
EH aan kinderen
Locatie: ergens in Zielhorst
Cursus- en examendagen: 10 avonden van 19:30 – 21:30 u of 10 ochtenden van 10:00 –
12:00 u. Mogelijk nog een extra avond/ochtend voor het examen. De exacte data worden
vastgesteld zodra er een cursusgroep kan worden gevormd van ten minste acht en ten
hoogste twaalf deelnemers.
N.B. In principe zijn alle inwoners van Amersfoort welkom, maar bij een te groot aantal
inschrijvingen krijgen de mensen die wonen en/of werken in Zielhorst voorrang. Verder
geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt – want vol is vol.
Ik heb ☐ een voorkeur voor overdag; ☐ een voorkeur voor ’s avonds; ☐ geen voorkeur
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Vraag of opmerking:
Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres)
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Factuuradres:
Postcode:
Plaats:
Ik zal het cursusgeld (EUR 195,00) voor de eerste les overmaken naar het op de factuur te vermelden
bankrekeningnummer. U hoort zo snel mogelijk of en zo ja, in welke groep, u kunt worden ingedeeld. Betaal pas
nadat u dat bericht en een factuur van ons hebt gekregen!
Alleen indien van toepassing (aankruisen): Ik ☐ woon in Zielhorst; ☐ werk in Zielhorst.
Datum:
(aankruisen:) ☐ Wat ik hierboven heb ingevuld, is de waarheid,
Handtekening:

Sla het formulier op, print en onderteken het en doe het in de bus bij Buurtbudget Zielhorst, Cellostraat 4, 3822 CB
Amersfoort. Scannen en e-mailen kan ook: wbt@wijkzielhorst.nl
N.B. Uw voor- en achternaam en uw e-mailadres worden toegevoegd aan de mailinglijst van het WBT Zielhorst. Dat
betekent dat u tweemaal per maand de digitale nieuwsbrief van Zielhorst zult ontvangen. U kunt zich daar altijd weer
voor afmelden (wel met het risico dat u dan ook geen informatie meer ontvangt van de Vereniging EHBO Zielhorst).
De overige persoonsgegevens van dit formulier worden alleen gebruikt voor de administratie van de EHBO-cursus.
EHBOZ: ontvangen op
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