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Van de voorzitter.

Bevolking is middels
informatiefolder
geïnformeerd
over inzet AED’s in
Dalen en Wachtum.

Hierbij onze 3e nieuwsbrief. Inmiddels “draaien” we al weer twee jaar.
Laatst kregen wij als werkgroep een compliment van het bestuur van
Hartveilig Drenthe dat het in Dalen allemaal zo goed geregeld was. Voor het
grootste gedeelte hebben we dat natuurlijk te danken aan de grote groep
vrijwilligers die we hebben. Dus hierbij de complimenten voor uw inzet. Om
ook in de toekomst goed te kunnen blijven functioneren moeten we zorgen
voor een gezonde financiële basis. Daarom willen we komende tijd onze
aandacht richten op het werven van donateurs. In het vervolg van deze
nieuwsbrief leest u daar meer over. Wij wensen u allemaal een goede
zomer en voor diegene die nog op vakantie gaan: een hele prettige
vakantie.

Donateur worden!!
De werkgroep gaat donateurs werven voor het project
AEDDALEN/WACHTUM.
Donateur worden voor
10 euro per jaar.

De opbrengsten zullen worden gebruikt voor onderhoud en vervanging van
apparatuur en voor het trainen van de vrijwilligers. Deze reanimatie trainingen,
voldoen aan de eisen van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en worden
kostenloos aangeboden aan de vrijwilligers die niet via hun werkgever deze training
kunnen volgen.
De kosten voor deze trainingen mogen geen belemmering zijn voor het als
vrijwilliger actief zijn binnen dit project.
Voor slechts €10,- per jaar kan men donateur worden.
Graag roepen we u hierbij op om zelf donateur te worden en/of in uw
omgeving actief donateurs te werven.
Donateurskaarten kunnen worden gehaald bij:
Technisch Bureau Snijders BV
Hoofdstraat 46 Dalen
Snijders Jager Agrarisch Centrum Middendorp 4 Wachtum

Een twee minutenzone tijdens de Albert Eisingloop.
AEDDALEN/Wachtum
organiseert gedurende de
Albert Eisingloop een
twee minutenzone.

De AED werkgroep en de organistaie van de Albert Eisingloop hebben de
handen ineen geslagen. Tijdens de zevende Albert Eisingloop op zondag 9
september wordt de aandacht gevestigd op het belang van de
aanwezigheid van AED’s en goed opgeleide vrijwilligers die deze AED’s
kunnen bedienen. Speciaal voor deze gelegenheid wordt er een
twee minutenzone ingericht. Dit wil zeggen dat we rondom het gehele
parcour met de inzet van extra AED’s en hulpverleners binnen 2 minuten
ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast zullen er actief donateurs geworven
worden.

Inloggen AED Locator.
Indien u een wachtwoord hebt:
1. Ga naar www.aedlocator.eu
2. Kopje bent u al geregistreerd
3. E-mail adres invoeren
4. wachtwoord invoeren
5. Klik dan op login
U kunt uw gegevens inzien en eventueel wijzigen of aanvullen.
Alleen indien u van mobiel telefoonnummer veranderd moet u
zich volledig afmelden en opnieuw aanmelden.
Hebt u geen wachtwoord?
1. Ga dan naar www.aedlocator.eu
2. Kopje bent u al geregistreerd
3. Wachtwoord vergeten? klik hier.
4. Voer e-mail adres in
5. Via de mail komt een nieuw wachtwoord
6. dan procedure als hierboven beschreven volgen
Hebt u een herhalingstraing gevolgd wijzig dan de datum van
certificering op de website van AED-locator.
Met dank aan
vrijwilligers en sponsoren.
Ver. Dorpsbelangen Dalen
Ver. Dorpsbelangen Wachtum
Ondernemersver. Dalen e.o.
Stichting Vrienden Groene Kruis
Stichting Promotie Dalen
Rode Kruis
EHBO afdeling Dalen
Vereniging Hartveilig Drenthe
Rabobank
Dhr. L. Sens
Familie Schultz
Familie Wilting
Familie v.d. Wal
Familie Smid

mocht deze nieuwsbrief aanleiding geven tot vragen
neemt u dan contact met ons op.
Secretariaat
Windmolen 12
7751 HE Dalen
0524-552230
0524- 552728
Email :
aeddalen@dalen.nu
___________________________________________________________

