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Van de Werkgroep.
Aan het eind van het jaar 2014 willen we graag alle vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun inzet in 2014 en vragen om ook in 2015 weer actief
betrokken te willen zijn bij ons project.
We hebben besloten om vanaf 2014 nog één keer per jaar reanimatie-/AED
trainingen aan te bieden. We denken dat inmiddels iedereen zo goed geschoold
is dat dit een verantwoorde keuze is.
In 2014 hebben we het aantal donateurs flink zien groeien, we hopen er de
komende periode nog meer te kunnen werven zodat onze financiële positie
gezond blijft.
We zijn blij en ook trots dat de organisatie van de SantaRun, ons project heeft
uitgekozen als één van de goede doelen.
In deze nieuwsbrief brengen we verder een aantal zaken onder jullie aandacht
die we graag met jullie willen delen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan
horen we dat graag.
We wensen jullie allemaal een gezond en hartveilig 2015.

Locaties en adressen AED’s.
De AED in de pinruimte van de Rabobank, is verplaatst naar de
voorgevel van Snijders Installatieservice.
1. Fam. Schultz
2. Fam. Wilting
3. Fam.v.d.Wal
4. Snijders Installatieservice
5. Fam. Smid
6. Sporthal ’t Grootveld
7. Sens Instoretail
8. Dorpshuis De Kom

Emmerweg 19
7751 AL
Wendakkers 38
7751 DE
Meester Cassastraat 13
7751 EC
Hoofdstraat 46
7751 GD
Oude Coevorderweg 2
7751 GS
Dalerveense straat 30/B
7751 TZ
Kleine Veld 18 (Bedrijventerrein)7751 BD
Middendorp 25
7754 MA

Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Wachtum

Indien u zich heeft aangemeld als vrijwilliger zal de code waarmee u de AED
kast kunt openen worden aangegeven in het SMS bericht die u ontvangt na
een 1-1-2 melding.
Mocht u zonder een 1-1-2 melding de AED willen inzetten en de kast moeten
openen, dan kan dat op de volgende wijze:
toets 7751  in op het codeslot van de AED kast (dus code +  indrukken).
(Dit is de postcode van Dalen)
Dit  teken vindt u op het toetsenbord van de AED waarop u ook 7751
intoetst.
.
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Met dank aan
vrijwilligers, donateurs
en sponsoren.
Ver. Dorpsbelangen Dalen
Ver. Dorpsbelangen Wachtum
Ondernemersver. Dalen e.o.
Stichting Vrienden Groene Kruis
Stichting Promotie Dalen
Rode Kruis
Vereniging Hartveilig Drenthe
Rabobank
Dhr. L. Sens
Familie Schultz
Familie Wilting
Familie v.d. Wal
Familie Smid
.

Nieuw opgeleide vrijwilligers moeten zich zelf aanmelden bij HartslagNu.
Daarnaast moet je na iedere training die je hebt gevolgd de nieuwe datum
vermelden op je HartslagNU account. Het is niet nodig om een certificaat of
diplomanummer te vermelden.
Indien je dit niet doet, zal je na verloop van tijd niet meer geregistreerd zijn en
ook geen oproepen meer ontvangen.
Wanneer je de gegevens van jouw training invult is het belangrijk om
rekening te houden met het volgende:


Bij "datum certificaat behaald" vul je de datum is van jouw laatst
behaalde (herhalings)training.



Jouw certificaat is 1 jaar geldig.

Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je
trainingsgegevens actueel zijn. Wanneer je een nieuwe (herhalings)training
hebt gevolgd kun je dit weer aanpassen in jouw persoonlijke account.
Wij gaan ervan uit dat wanneer je de scholingen volgt via
AEDDALEN/WACHTUM, je zorg draagt voor registratie bij HartslagNu.
Alleen dankzij de inzet van vrijwilligers kan een 6 minutenzone een succes
zijn.
Veel vrijwilligers veranderen van mobiele telefoon, het is belangrijk dat dit
nieuwe nummer wordt aangegeven in je account.

De werkgroep AED

Wil je jouw mobiele telefoonnummer wijzigen?

Herma Klompsma
Herman Snijders
Albertje Wilting
Rob de Groot
Jaap Veen
Piet Finke

Log in op jouw account en onder "Mijn gegevens" kun je het mobiele
telefoonnummer aanpassen. Vervolgens klik je op opslaan. Het systeem zal
dan vragen om een verificatiecode. Deze is naar het nieuwe nummer
verzonden. Vul deze in en klik op “Opslaan”. Nu is jouw mobiele
telefoonnummer gewijzigd. Let op! Dit is alleen mogelijk wanneer het nieuwe
nummer nog niet eerder is gebruikt binnen HartslagNu.

Mocht deze nieuwsbrief
aanleiding geven tot vragen
neemt u dan contact met ons op

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten.
Je inloggegevens bestaan uit twee kenmerken. Een gebruikersnaam, dit is je
06-nummer, en een wachtwoord. Ben je deze laatste vergeten dan kun je een
nieuw wachtwoord opvragen
Vrijwilligers, kijk af en toe in de AED kast, maak de kast open en alarmeer bij
onregelmatigheden.

Secretariaat
Windmolen 12
7751 HE Dalen
0524-552230
0524-552728
aeddalen@dalen.nu
.

