EHBO Vereniging “Joannes de Deo” Etten-Leur

Onderwerp:
Belangrijke mededeling m.b.t. Covid19 (Update 15/03/2020)

Etten-Leur, 15 maart 2020

Gewaardeerd cursist / lid van EHBO-vereniging Joannes de Deo,
Door de aanvullende maatregelen die vandaag 15 maart 2020 door de overheid zijn afgekondigd heeft het
Dagelijks Bestuur van EHBO-vereniging Joannes de Deo besloten om onze zienswijze rond het Coronavirus opnieuw te herzien.
Dit betekent dat:
- het EHBO-herhalingsles lesblok 6 voor morgenavond maandag 16 maart 2020 alsnog komt te vervallen;
- alle reanimatielessen zowel voor opleiding als herhaling zal in ieder geval t/m zondag 5 april komen te
vervallen;
- zullen de lopende EHBO-opleidingslessen alsnog worden afgebroken. Hoe en wanneer deze lessen weer
worden opgepakt is nog niet bekend. Ook zal er een nieuwe examendatum moeten worden gepland.
Uiteraard is dit afhankelijk van hoe de situatie rond de Corona-virus zich de komende weken zal gaan
ontwikkelen.
Het Dagelijks Bestuur is zich ervan bewust dat deze besluiten heel ingrijpend zijn, maar door de huidige
omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt dit te moeten doen. Wij hopen dat u dat u daar begrip voor
heeft.
Mocht in de komende weken de situatie veranderen waardoor wij andere maatregelen moeten nemen, dan
zult u dat van ons z.s.m. vernemen. Houd daarom uw mail, onze Facebook pagina
(https://www.facebook.com/ehboettenleur/ ) en website (https://www.ehbo-etten-leur.nl ) in de gaten!
Wij hopen u hiermee u van voldoende informatie hebben voorzien Mocht u vragen hebben, dan kunt u
via de reguliere wegen contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van EHBO vereniging Joannes de Deo

Betalingen per bank
Rabobank:

NL 88 RABO 0114 8960 39

Voor alle betalingen geldt:
 Overmaken t.n.v. E.H.B.O.-vereniging "Joannes de Deo" te Etten-leur
onder vermelding van uw naam, uw lidnummer of debiteurnummer en
het factuurnummer.
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